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 االسم 
 العائلة الثالث الثاني األول

 خليل سمعان فوزى جرمين

االسم باللغة 

 اإلنجليزية

Family Name     Middle Name First Name 

Samaan Fawzy Germin 

تاريخ ومكان 

 الميالد
 القاهرة . مصر المكان 7691اكتوبر  5 التاريخ

 01229773361 التليفون متزوجة الحالة االجتماعية

 البريد االلكتروني
germinfawzy80 @ 

yahoo.com 
  رابط الصفحة الشخصية

اللغات التي  

 تجيدها
 العربية ، االنجليزية ، القرنسية 

مدى 

 اإلتقان

جيد جدا ،  العربية ممتاز ، االنجليزية

 الفرنسية مقبول
 

 

 ثـانـيـاً : المؤهالت الـعـلـمـيـة

 مسمى الدرجـة

تاريخ 

الحصول 

 عليها

 عنوان الرسالة مصدرها

 بكالوريوس
كلية التربية  1990

 الفنية

 

 ماجستير

كلية التربية  1997

 الفنية

السمات الجمالية و التقنية للخامات الملونة فى الحلى 

 القديمةالمعدنية بمصر 

 دكتوراه
كلية التربية  2003

 الفنية

الشبكيات الهندسية كمدخل الستحداث صياغات حلى معدنية 

 مستوحاة من الفن القبطى 

 ثـالـثـاً : الخبرات والمناصب العلمية واإلدارية:

 مستمرة الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

   1990- 1997 كلية التربية الفنية معيد
   1997- 2003 كلية التربية الفنية مدرس مساعد

   2003- 2008 كلية التربية الفنية مدرس

   2008- 2014 كلية التربية الفنية استاذ مساعد

 ✔   2014 كلية التربية الفنية استاذ

    

    



 :البحوث العلمية والمؤلفات والترجمة  -

 

 التاريخ
 عنوان البحث

 الجهه

مارس 

6009 

تشكيلية مستحدثة للمشغولة المعدنية فى ضوء الفن الشعبى رؤى 

 القبطى

المؤتمر العلمى التاسع 

 كلية التربية الفنية

نوفمبر 

6070 
 أشغال المعادن وأثرها فى تعديل السلوك

الملتقى الدولى للفنون 

 جامعة اسيوط

اغسطس 

6072 
 فنون الحرف اليدوية المعدنية و تأصيل الهوية

لكلية المجلة العلمية 

 التربية النوعية

 جامعة القاهرة

نوفمبر 

6072 

المردود العالجي للخامات كمدخل توظيفى مستحدث للحلى 

 المعدني 

مجلة بحوث فى التربية 

 الفنية

 كلية التربية الفنية

 

 : عدد الرسائل العلمية ماجستير ودكتوراه  -

  :الفنية  المعارض الخاصه والعامه االنشطة
 

 المكان أسم المعرض التاريخ

 6009ابريل 
 إيقاعات خطية 

 معرض خاص

 قاعة حورس 

 كلية التربية الفنية

 6001ديسمبر 
 طبيعة معدنية

 معرض خاص

 قاعة حورس 

 كلية التربية الفنية

 6002يونيو 
 تأثيرات ملمسية بالفضة

 معرض خاص

 قاعة حورس 

 التربية الفنيةكلية 

 6077يونيو 
 فضة وأحجار

 معرض خاص

 قاعة الشهيد احمد بسيونى

 كلية التربية الفنية

 6076مارس 
 إنصهار

 معرض خاص

 قاعة الشهيد احمد بسيوني

 كلية التربية الفنية

 6072مارس 
 لون الحياة

 معرض خاص

 قاعة الشهيد احمد بسيوني

 كلية التربية الفنية

2002 
هيئة التدريس ، معرض الخريف معرض اعضاء 

 لالعمال الصغيرة ، مهرجان الحلى االول 

 كلية التربية الفنية

 مجمع الفنون بالزمالك

 مركز الجزيرة بالزمالك

2006 
معرض اعضاء هيئة التدريس ، معرض ملتقى تشغيل 

 خريجى جامعة حلوان ، معرض اإلسبوع البيئى 

 جامعة حلوان 

 كلية التربية الفنية

 معرض منتجات طالب التربية الفنية ، اشغال معادن  2007
 قاعة عبد الرازق محمود

 كلية التربية الفنية

2008 
، معرض االعمال الفنية  51251معرض عطاء لصالح 

 الصغيرة 

 دار االوبرا المصرية

 قاعة دروب 



 مركز االبداع باالسكندرية معرض مصر التى فى خاطرى 2009

2011 
االجيال ، معرض االعمال الفنية معرض تواصل 

 الصغيرة ، معرض تجارب إبداعية االول

 قاعة الشهيد احمد بسيوني

 قاعة دروب جاردن سيتى

2012 
مهرجان لوحة تشكيلية لكل بيت مصرى ، معرض 

 تجارب إبداعية الثانى

 دار االوبرا المصرية

 كلية التربية النوعية

 جامعة االسكندرية 

2013 
 66قبطية الثالث ، معرض تربية فنية معرض الفنون ال

 عام
 دار االوبرا المصرية

 مركز الجزيرة للفنون المعرض الثانى العضاء هيئة التدريس 2015

 حلى التراث المعاصر االول ، معرض مبدعات 2016

مركز الحرف التقليدية 

 بالفسطاط

 قصر االمير طاز

 الجزيرة للفنونمركز  مهرجان فن الحلى الدورة الثالثة 2017

 

 الجوائز العلمية ، والمنح البحثية ، وشهادات التقدير

 المناسبة نوع الجائزة
تاريخ الحصول 

 عليها
 مصدرها

 شهادة تقدير
المساهمة فى االرتقاء بالعملية 

 التعليمية
1998 

ادارة كلية التربية 

 الفنية ممثلة فى 

ا. د حمدى عبد هللا 

 العميد

 شهادة تقدير
االشتراك فى مهرجان الحلى كلية 

 التربية الفنية
 وزارة الثقافة 2002

 كلية التربية الفنية 2002 معرض اعضاء هيئة التدريس شهادة تقدير

 شهادة تقدير
االشتراك فى تدريس دورات لتأهيل 

 الخريجين
 وزارة الثقافة 2004

 شهادة تقدير
االشتراك فى المعرض المصاحب 

 الخريجينلملتقى تشغيل 
 كلية التربية الفنية 2006

 شهادة تقدير

االشتراك فى معارض بدارالسيارات 

االوبرا المصرية ومركز االسكندرية 

 لالبداع

2008  ،2009 
جمعية المحافظة على 

 التراث المصرى

 عن اعمال كنترول الفرقة االولى شهادة تقدير
2006 : 2009  ،

2013 
 كلية التربية الفنية

 2011 عن االشتراك فى معرض القسم يرشهادة تقد
رئيس قسم االشغال 

 الفنية والتراث الشعبى

 شهادة تقدير
عن االشتراك فى معرض تجارب 

 7ابداعية 
 كلية التربية الفنية 2011



 شهادة تقدير
اعمال سير االمتحانات للدراسات 

 العليا
 كلية التربية الفنية 2013

 كلية التربية الفنية 2013 الكلية الدولىالمساهمة فى مؤتمر  شهادة تقدير

 2013 االشتراك فى معرض الفن القبطى شهادة تقدير
مدرسة جورجيو 

 ستيفانى للفن

 شهادة تقدير
عام فن  66االشتراك فى معرض 

 وعطاء
 كلية التربية الفنية 2013

 كلية التربية الفنية 2014 اعمال كنترول الفرقة الرابعة شهادة تقدير

 كلية التربية الفنية 2015 اعمال الكنترول تقديرشهادة 

 شهادة تقدير
المشاركة فى مهرجان حلى التراث 

 المعاصر
 صندوق التنمية الثقافية 2016

 شهادة تقدير
حضور مؤتمر المحامين العرب 

 االول باالقصر
 مؤسسة حياة المحبة 2017

 شهادة تقدير
حضور والمساهمة فى مؤتمر 

 الثانى بأسوانالمحامين العرب 
 مؤسسة حياة المحبة 2018

 
\

  


