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 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 
 

 
 

 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

  االسم

 العائلة الثالث الثاين األول

 اابدير اسحق فؤاد   هند

 االسم ابللغة اإلجنليزية
Family Name     Middle Name First Name 

Ishaq Fouad Hend 

 القاهرة كانامل 1691/ 7/ 32 التاريخ اتريخ ومكان امليالد

 ------ متزوجة احلالة االجتماعية
 21332412913 اهلاتف -جوال  ب مكرم عبيد م.نصر11 العنوان احلايل

 Hend foad رابط الصفحة الشخصية drhendf@hotmail.com الربيد االلكرتوين
 ------ الرمز الربيدي القاهرة دينةامل  ------- ب.  ص. العنوان الربيدي

 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

اتريخ احلصول  الدرجـةمسمى 
 عليها

 عنوان الرسالة مصدرها

 الدكتوراه
القيم الفنية والبنائية للنسيج المجسم "دراسة  جامعة حلوان 1996

 تجريبية"

 الماجستير
م ملمسيه باستخدام تطبيقات حديثة لتحقيق قي جامعة حلوان 1990

 التقنيات الوبرية المنفذة على نول البرواز

 البكالوريوس
مع مرتبة  ممتازتقدير  بكالوريوس التربية الفنية  جامعة حلوان 1984

 الشرف
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 واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 
 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة

وكيل قسم الفن 

 القبطي

 4102من  د الدراسات القبطيةمعه
√ 

قسم الفن القبطي بمعهد  استاذ

 الدراسات القبطية

 4102من 
√ 

بقسم االشغال الفنية والتراث  أستاذ 

الشعبي، كلية التربية الفنية ـ 

 جامعة حلوان.

 م 4112/ 04/  21من  
√ 

بقسم التربية الفنية كلية  استاذ مشارك

 التربية جامعة قطر

 4112 -4112من 
 

بقسم االشغال الفنية والتراث  مساعد أستاذ

الشعبي، كلية التربية الفنية ـ 

 جامعة حلوان.

                  م 4114/ 01/  42من  

 

بقسم االشغال الفنية والتراث  مدرس

الشعبي، كلية التربية الفنية ـ 

 جامعة حلوان.

               م   0999/  9/   44من  

 

االشغال الفنية والتراث م بقس مدرس مساعد

كلية التربية الفنية ـ  الشعبي،

 جامعة حلوان.

 م              م   0991/  01/   40من  
 

، التصميمات الزخرفيةبقسم  معيد

كلية التربية الفنية ـ جامعة 

 حلوان.

              م   0928/  0/   40من  

 

 
    املهنيةاابت النقالعلمية و  للهيئات رابـعـاً : العضوايت
 مستمرة اجلهة نوع العضوية التاريخ مسمى العضوية 

 √  عضو عامل م1612 عضو بنقابة الفنانين التشكيليين بالقاهرة.

 √  عضو عامل م1614 عضو برابطة خريجي التربية الفنية.

 √  عضو عامل م3221 جمعية األهلية للفنون.العضو ب

 √  عضو عامل م3222 شكيليين.عضو بأتلييه القاهرة للفنانين الت
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  المؤلفاتالبحوث العلمية و

 البحوث العلميه - 1

 التاريخ
 عنوان البحث

 الجهه

ةاالتجاه الفني الحديث لتوظيف التراكيب النسجية البسيط 9111  

المؤتمر العلمي السابع 

لكلية التربية الفنية 

 جامعة حلوان

5002 
لفنية لتنمية مهارات الصم توظيف الحرف اليدوية في التربية ا

 والبكم

أسبوع التجمع التربوي 

كلية التربية  -األول

منظمة  –جامعة قطر 

 اليونسكو

 التربية الفنية وتنمية الممارسات المهارية للفئات الخاصة 5002

مؤتمر التربية الخاصة 

األول "رؤى جديدة في 

التربية الخاصة" كلية 

 التربية جامعة قطر

الدولية المجلة المصرية 

 -للدراسات المتخصصة

 جامعة عين شمس

5002 

          

 جماليات التشكيل النسجي في االتجاهات الفنية الحديثة

 

 –مجلة العلوم التربوية 

جامعة  –كلية التربية 

 قطر

5002 

          
 الصياغات التشكيلية كمداخل لتدريس النسيج اليدوي  

 

المؤتمر العلمي األول 

 -ة النوعي كلية التربية

 جامعة عين شمس

5000 

          
 معرض منظر  النسيج بين النمطية واالبداع

 

5009 

          

 معرض منظر االبداع في جماليات تشكيل النسيج اليدوي 

5005 

          
 معرض منظر النسجيات القبطية بين االصالة والمعاصرة 

5002 

          

مل النسجيالوسائط الهندسية لصياغة الع  معرض منظر 

5006 

          
 معرض منظر مستحدثات تشكيلية جديدة لصياغة النسيج اليدوي

5002 

          
 معرض منظر الحركة الفعلية لتغيير شكل المجسم النسجي

 املؤلفات –3
 املكان دار النشر عنوان الكتاب التاريخ
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 فكر وفن النسيج اليدوي الحديث 2016
 

دار الكتاب 

 حديثال
 القاهرة

مكتبة االنجلو  شكل ومضمون النسيج القباطي 2017

 المصرية
 القاهرة

 

 ماجستير ودكتوراه ألشراف و المناقشة على الرسائل العلمية ا

 رسالة 13 اشراف على رسائل املاجستري- 1
 رسالة 3 الدكتوراهاشراف على رسائل -  3
 رسالة 6   رسائل املاجستري مناقشة -2 

 رسالة 2 الدكتوراهرسائل  مناقشة -4

 

 رسالة  33 دراسات العلميةالبحوث والتحكيم 

 
 (الورشالدورات والتدريب وووالمحاضرات المشاركة في المؤتمرات والندوات )الحضوروالتنميه المهنيه 

 تنظيم(و أمشاركة المؤتمرات ) – 0

 اجلهة املنظمه عنوان البحث نوع املشاركه التاريخ

0999 

 

بحث المشاركة ب

 علمي

  المؤتمر العلمي السابع لكلية التربية الفنية جامعة

حلوان بعنوان دور التربية الفنية في خدمة المجتمع 

 العربي 

بحث/ االتجاه الفني الحديث لتوظيفف التراكيفا النسفجية    
 البسيطة

كليةةةةة التربيةةةةة 

 الفنية

بجامعةةة الةةدول 

 العربية

4118 

 

المشاركة ببحث 

 علمي 

 ربوي األولأسبوع التجمع الت  
بحث / توظيف الحرف اليدوية في التربية الفنية لتنمية 

 مهارات الصم والبكم

كليةةةةة التربيةةةةة 

 –جامعةةة قطةةر 

منظمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 اليونسكو

4118 

 

المشةةةاركة ببحةةةث 

 علمي

  مؤتمر التربية الخاصة األول "رؤى جديدة في التربية

 4118الخاصة" 

بحث/  التربية الفنية وتنمية الممارسات 
للفئات الخاصة المهارية  

كليةةةةة التربيةةةةة 

 جامعة قطر

 

4112 

 

المشةةةاركة ببحةةةث 

 علمي 

  المؤتمر العلمي األول 

   بعنوان التفكير اإلبداعي وطموحات الواقع المصري
بحث/ الصياغات التشكيلية كمداخل لتدريس النسيج 

 اليدوي  )مقترح لتوصيف المقرر الجامعي(

كليةةةةة التربيةةةةة 

 –النوعيةةةةةةةةةةةة 

جامعةةةةة عةةةةين 

 شمس 

4112 

 

منسةةةةةةةةةة  اللجنةةةةةةةةةةه 

 التنظيمية للمؤتمر

مؤتمر التربية الخاصة الثالث "التدخل المبكر 

 التحديات والطموحات" 

 

كليةةةةة التربيةةةةة 

 جامعة قطر
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 4104 
 

 تنظيم وتحكيم

 

 مؤتمر التربية الفنية ومواجهة العنف

 

كلية التربية 

 الفنية

 جامعة حلوان  

 4102 
 

 تنظيم وتحكيم

 

 بية في االلفية الثالثة"مؤتمر"الفنون والتر

كلية التربية 

 الفنية

 جامعة حلوان  

 4102 
امانةةةةةةةةةه المةةةةةةةةةؤتمر 

 وتحكيم ابحاث

 

المؤتمرالدولي الخامس "دور الفن والتربية في التنمية 

 البشرية"

 التربية الفنية

 جامعة حلوان  

4108 
 بالتحكيم

 
 مؤتمرالدراسات النوعية ومتطلبات المجتمع وسوق العمل

مؤتمر التربية 

جامعة  نوعية ال

 عين شمس

 4109 
 امين المؤتمر

 " التربية الفنية وتعليم الفنون"لسادسمؤتمر الدولى اال وتحكيم ابحاث

كلية التربية 

 الفنية

 جامعة حلوان 

 4109 
 

 بالتحكيم

 

الدولي للجمعية االقليمية للتربية عن طري  الفن مؤتمر ال

 "امسيا"

 9جامعةةةةةةةةةةةةةةة 

 أكتوبر

 

 4102 
لجنةةةةةةةة االعةةةةةةةداد 

 واالنشطة
 المؤتمر الدولي السابع لكلية التربية الفنية

 "الفنون وثقافة االختالف"

كلية التربية 

 الفنية

 جامعة حلوان

 4109 
 مقرر المؤتمر

 تحكيم ابحاث

 مقرر لجنة

 المؤتمر الدولي الثالث

 التراث القبطي بين االصالة والمعاصرة

معهد 

الدراسات 

 القبطية

 

 

 

 (و اعدادأمشاركة ) ورشالب والتدري -2

 

 البحث عنوان الورشه نوع املشاركه التاريخ

4112 
 مشاركة

 
 نظام تقييم مخرجات تعلم الطلبةورشة/

التنمية المهنية 

وتطوير عمليات 

 التعليم

 جامعة قطر.

 4119 

 

 عمل ورشة  

  ورشة عمل لطالب برنامج التعليم المبكر
فنية لطفل الروضة بعنوان مهارات أساسية في التربية ال

 برنامج التعليم المبكر

 جامعة قطر

  كلية التربية

 4112 
 ورشة 

 التعليم التعاوني

 

 كلية التربية 

 جامعة قطر

 

 
 المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية

 
المعارض الخاصة -0  
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 املكان أسم املعرض التاريخ

  "النسيج بين النمطية واالبداع " 4111

 –ة أتيلية القاهر

جماعة الفنانين 

  والكتاب

 " اإلبداع في جماليات تشكيل النسيج اليدوى " 4110
أتيلية القاهرة 

جماعة الفنانين 

 والكتاب
  قاعة مايكل أنجلو   " النسجيات القبطية بين االصالة والمعاصرة " 4114

4119 
" اإلبداعات التشكيلية للنسيج اليدوي"  

 

قاعة النشاط 

الطالبي بنات 

 معة قطربجا

 اتيلية القاهرة     "مستحدثات تشكيلية جديدة لصياغة النسيج اليدوي" 4119

  " الوسائط الهندسية لصياغة العمل النسجي" 4119
  اتيلية القاهرة

 اتيلية القاهرة "الحركة الفعلية للنسيج المجسم" 2007

4102 

 "مرسمات معاصرة"
 

 

 قاعة 

Lounge Art   

  بالزمالك

 

 ارض العامةالمع -4

 اجلهه املنظمه أسم املعرض التاريخ
0992 

 
 معرض أعضاء هيئة التدريس 

كلية التربية الفنية  

  جامعة حلوان

 الرابع صالون االعمال الفنية الصغيرة 4111

 مجمع الفنون 

 وزارة الثقافة

قطاع الفنون 

 التشكيلية

 معرض المؤتمر العلمى الثامن 4114
كلية التربية الفنية  

 امعة حلوانج

4112 

 
 معرض الجمعية القطرية للفنون التشكيلية الثاني عشر 

 دولة قطر

4118 

 
 عشر لثالتا معرض الجمعية القطرية للفنون التشكيلية

 دولة قطر 

4118 

 
 معرض "أبداعات مصرية"

الملح  الثقافي 

بالسفارة المصرية 

 بالدوحة 

 معرض اعضاء هيئة التدريس 4119
لفنية  كلية التربية ا

 جامعة حلوان

 معرض اعضاء هيئة تدريس النسيج 4101
كلية التربية الفنية  

  جامعة حلوان

 معرض مؤتمر قسم االشغال الفنية والتراث الشعبى 4100
كلية التربية الفنية  

  جامعة حلوان
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 معرض رابطة بحوث وتجارب ابداعية " 4100
كلية التربية الفنية  

  جامعة حلوان

 "صالون النسجيات االولرة التاسيسية االولي "الدو 4102
قصر الفنون وزارة 

 الثقافة

 معرض كليه التربية الفنية اليوبيل 4102
كلية التربية الفنية  

 قصر الفنون

 معرض كليه التربية الفنية اعضاء هئية التدريس 4108
كلية التربية الفنية  

 الجزيرة

 28المعرض العام  4102
صر ق  وزارة الثقافة

 الفنون

 29المعرض العام  4102
قصر   وزارة الثقافة

 الفنون

 22المعرض العام  4108
قصر   وزارة الثقافة

 الفنون

4102 
المنتدي العلمي والفني المصاحب  اعضاء هئية التدريس معرض 

 كليه التربية الفنية للمؤتمر الدولي السابع 

كلية التربية الفنية 

 جامعة حلوان

 
الفنيهالمقتنيات  ولجوائزاأنشطة اخري   

 

 املكان نشاطنوع ال التاريخ

 رئيس اللجنة االعالمية بكلية التربية جامعة قطر 3221 -3222
 جامعة قطر

 

ية مشاركة في أعداد الئحة قسم التربية الفنية بكلية الترب 3227 -3229  
 جامعة قطر

 مشاركة في اعداد الئحة بكالريوس التربية الفنية  3212-3214
كلية التربية الفنية 

 جامعة حلوان

بطيةاعداد الئحة تدريس لقسم الفن القبطي بمعهد الدراسات الق 3214  
معهد الدراسات 

 القبطبية بالعباسية

طي اعداد وتنظيم لملتقي الفن القبطي االول بقسم الفن القب 3212  
معهد الدراسات 

 القبطبية بالعباسية

بطيبقسم الفن الق الثانيالقبطي اعداد وتنظيم لملتقي الفن  3219  
معهد الدراسات 

 القبطبية بالعباسية

لقبطياعداد وتنظيم للملتقي العلمي و الفني الثالث لقسم الفن ا 3217  
معهد الدراسات 

 القبطبية بالعباسية

4110،  4111مقتنيات بمتحف الفن الحديث بثالث اعمال فنية  4111،4110  
 متحف الفن الحديث

 

 كلية التربية الفنية 4114نيات بمتحف التربية الفنية مقت 4114

 

4114 
جوائز مالية من وزارة الثقافة عن المقتنيات المتحفية بمتحف 

 الفن الحديث

وزارة الثقافة 

قطاع الفنون 

 ةالتشكيلي

4112 :

4102 

شهادات تقدير وميداليات عن االشتراكات في الدورات والورش 

 والمؤتمرات العلمية

 تلفةجهات مخ
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4119 
جائزة الجودة والتميز  على مستوى كلية التربية جامعة قطر 

4119. 
كلية التربية 

 جامعة قطر

 

 
 االعارة واالنتداب، وخدمة المجتمع

 االعارة واالنتداب -0

 اجلهة املسؤله نوع املهمه التارخيه من اىل

---- 
اإلعارة لجامعة قطر كلية التربية للتدريس بقسم التربية 

 2008: 4112نيةالف
 جامعة قطر

 االنتداب لكلية التربية النوعية  ----
جامعة عين 

 شمش

 راسات القبطية بالعباسية داالنتداب لمعهد ال ----
بطريريركية االقباط 

 االرثوذكس

 

 

 اجلوائز العلمية ، وشهادات التقدير
 مصدرها اتريخ احلصول عليها املناسبة وع اجلائزةن

زهجائ  

 

ى دة والتميز  على مستوجائزة الجو

.4119كلية التربية جامعة قطر   

 العام الدراسي

 
التربيه  كلية عميد

 جامعة قطر

 شهادة شكر وتقدير

 

س للمشاركة في اعداد الئحة بكالريو

4108النربية الفنية   

 

 العام الدراسي

 
عميد كلية التربية 

 الفنية 

 جوائز مالية 

جوائز مالية من وزارة الثقافة عن 

ن مقتنيات المتحفية بمتحف الفال

 الحديث

 العام الدراسي

 وزارة الثقافه 

\  
 

 

 األسم
 هند فؤاد أسح أ.د / 

 ابادير
 القسم

االشــــــــــغال الفنيــــــــــة 

 والرتاث الشعيب
 التاريخ  التوقيع

 

 م1/1/3211


