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  رابط الصفحة الشخصية

 العربية اليت  جتيدها اللغات
 االجنليزية

دى م
 اإلتقان

 جيد جدا
 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

اتريخ احلصول  الدرجـةمسمى 
 عنوان الرسالة مصدرها عليها

بكالوريوس 
 الرتبية الفنية

كلية التربية  8811

 الفنية
 أول الدفعة –امتياز مع مرتبة الشرف 

ماجستري الرتبية 
 الفنية

كلية التربية  8881

 الفنية
 ة للتأثريات النسجية وارتباطها أبسلوب االيكاتدراسة جتريبي



دكتوراه الفلسفة 
 ىف الرتبية الفنية

كلية التربية  8881

 الفنية

العوامل التى تثرى جماليات التراكيب النسجية وارتباطها 

بطباعة وصباغة السداء كأساس لتصميم برنامج لتدريس 

 النسجيات اليدوية لطالب كلية التربية الفنية.

 :واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـاً : ثـالـ
 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة
ة جامع -كلية التربية الفنية معيد

 حلوان

98/88/8811 
 

جامعة  -كلية التربية الفنية مدرس مساعد

 حلوان

89/89/8881  

ة جامع -كلية التربية الفنية مدرس

 حلوان

92/89/8881  

ة جامع -لية التربية الفنيةك استاذ مساعد

 حلوان

92/2/9221  

جامعة  -كلية التربية الفنية استاذ

 حلوان

 √ وحتى اآلن -92/2/9228

 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

يوليو 

9228 

المداخل الجماليه لتناول الوسائط التشكيليه فى النسجيات 

 اليدويه.

فى التربيه  مجله بحوث

المجلد –الفنيه والفنون 

 الثالث

نوفمبر 

9229 
 الدور التشكيلى للسداء فى النسجيات اليدويه الحديثه.

مجله بحوث فى التربيه 

المجلد  -الفنيه ةالفنون

 السادس

مارس 

9222 
 الدور التشكيلى للضوء فى النسجيات اليدويه الحديثه".

لمؤتمر العلمى التاسع ا

 لفنيهلكليه التربيه ا

 9221ابريل
مقومات التشكيل النسجى ودورها فى تحقيق قيم تعبيرية فى 

 النسجيات اليدوية

المجلة المصرية 

 للدراسات المتخصصة

 

 

 :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -

 )اشراف ومناقشة( رسالة دكتوراه 0-رسالة ماجستري 51
 



 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
 

 املكان أسم املعرض التاريخ

 رؤيه تشكيليه جديده لرسم وطباعه السداء 9222
 كلية التربية –قاعة حورس 

جامعة حلوان –الفنية   

 صياغات جديده للتشكيل بالشرائط النسجيه" 9229
 كلية التربية –قاعة حورس 

جامعة حلوان –الفنية   

9229 
معرض اعضاء هيئه التدريس المصاحب للمؤتمر 

 نوى السادس لكليه التربيه الفنيهالس

 كلية التربية –قاعة حورس 

جامعة حلوان –الفنية   

9222 
 -الشرقيه -معرض قصور ثقافه بورسعيد 

 روض الفرج -االسماعيليه

بقصور ثقافة بورسعيد 

والشرقية واالسماعيلية 

 وروض الفرج

 اتيليه القاهرة المعلقه النسجيه والوسائط التشكيليه 9221

9222 
المعرض المصاحب للمؤتمر العلمى الثامن لكليه  

 التربيه الفنيه

كلية التربية  –قاعة حورس 

 جامعة حلوان –الفنية 

 المعرض المصاحب للمؤتمر العلمى الثانى للبيئه  9222
كلية التربية  –قاعة حورس 

 جامعة حلوان –الفنية 

9222 
المعرض المصاحب للمؤتمر العلمى التاسع  

 ربيه الفنيهلكليه الت

 كلية التربية –قاعة حورس 

جامعة حلوان –الفنية   

9222 
المعرض المصاحب لالسبوع البيئى بكليه  

 التربيه الفنيه
 جامعة حلوان

9222 
المعرض المصاحب للملتقى السابع لتشغيل  

 خريجى جامعه حلوان
 جامعة حلوان

9222 
 صياغات نسجية جديدة قائمة على الشقوق

 ر ممتدة(")اللحمة الغي
 اتيليه القاهرة

 اتيليه القاهرة صياغات خطية نسجية" 9221

 التشكيل بالشرائح النسجية 9228
 كلية التربية –قاعة حورس 

جامعة حلوان –الفنية   

9228 
معرض هيئة التدريس" شعبة النسيج"  

 (8نسجيات)

كلية التربية  –قاعة حورس 

 جامعة حلوان –الفنية 

 قصر الفنون–دار االوبرا  ى العام  المعرض القوم  9282

 معرض هيئة التدريس  9288

قاعة الشهيد أحمد البسيونى 

جامعة  –كلية التربية الفنية  –

 حلوان

 معرض هية التدريس  9289

قاعة الشهيد أحمد البسيونى 

جامعة  –كلية التربية الفنية  –

 حلوان

 قصر الفنون–االوبرا دار  الدورة التأسيسية االولي لفنون النسجيات 9281

 مركز الجزيرة للفنون معرض كلية التربية الفنية 9282

 قصر الفنون–دار االوبرا  المعرض العام 9282



 : اجلوائز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات التقديرستة عشر 
 مصدرها اتريخ احلصول عليها املناسبة وع اجلائزةن
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