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 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

  االسم

 العائلة الثالث الثاين األول

 فرج  رايض أنور  مادلني

 االسم ابللغة اإلجنليزية
Family Name     Middle Name First Name 

   

 لقاهرةا املكان 51/5/5691 التاريخ اتريخ ومكان امليالد

 ------ آرمله احلالة االجتماعية
 ------ اهلاتف -جوال   العنوان احلايل

 ------ رابط الصفحة الشخصية nona_shoiep@yahoo.com الربيد االلكرتوين
  الرمز الربيدي القاهرة املدينة  ------- ب.  ص. العنوان الربيدي

  انمدى اإلتق  -اللغة العربية  اليت  جتيدها اللغات
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

 الدرجـةمسمى 
اتريخ احلصول 

 عنوان الرسالة مصدرها عليها

 مراوح اليد الشخصية يف دراو كمدخل الثراء املشغوالت الفنية لالسر املنتجة جامعة حلوان 3112 الدكتوراه

 جامعة حلوان 5661 الماجستير
ة من الزخرف النويب يف ضوء نظرية صياغات تشكيلية ملكمالت امللبس مستلهم
 التحديث

 جامعة حلوان 9191 البكالوريوس
 

-------- 



 واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 
 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 أستاذ
قسم االشغال الفنية والتراث 
الشعبى، كلية التربية الفنية ، 

 جامعة حلوان
39/4/3159 

  

قسم االشغال الفنية والتراث  مساعد أستاذ
الشعبى، كلية التربية الفنية ، 

 . جامعة حلوان

 م 19/9/8009
 

االشغال الفنية والتراث قسم  مدرس

،  ، كلية التربية الفنيةالشعبى

 جامعة حلوان .

92/6/9002 
 

االشغال الفنية والتراث بقسم  مدرس مساعد

، كلية التربية الفنية،   الشعبى

 جامعة حلوان.

41/9/4221 
 

األشغال الفنية والتراث  بقسم معيد

كلية التربية الفنية ـ  ،الشعبى 

 جامعة حلوان.

 
 

 املهنيةالنقاابت العلمية و  للهيئات رابـعـاً : العضوايت
 مستمرة اجلهة نوع العضوية التاريخ مسمى العضوية 

 √  املعضو ع  عضو بنقابة الفنانين التشكيليين بالقاهرة.

 √  عضو عامل  عضو برابطة خريجي التربية الفنية.

    عضو عامل  .عضو بجمعية األهلية للفنون

 √  عضو عامل  عضو بأتلييه القاهرة للفنانين التشكيليين.

     

 
 والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و

 البحوث العلميه - 5

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

ماااااااايو 

8002 

مداخلة من خالل اخلامات والتقنيات إلستحداث مشغوالت فنية التجريب و 
 مبتكرة 

كلية   –قاعة أون  –حبث عملي 
جامعة عني  –الرتبية النوعية 

 " مشس
ماااارس 

8002 

فن اآلبليك ) اخليامية ( كحرفة تقليدية يف تفعيل دور األشغال الفنية 
  للخرجيني

املؤمتر التاسع لكلية الرتبية الفنية 
 لوان جامعة ح –

حبث  –اهلرم  –قاعة رامتان  التجريب من خالل الفكر املتطور األسكوبيدونوفمبر 



 عملي  8002
نوفمرب 
 الرتاكب من خالل اخلامات املتنوعة كفلسفة إلبتكار مشغولة فنية  3111

مبتحف  –مركز سعد زغلول 
  بيت األمة 

إبريااااال 

8090 

فرقة اخلامسة أشغال فنية برانمج مقرتح لتطوير مقرر ورشة الفن لطالب ال
 بكلية الرتبية الفنية يف ضوء التطوير املؤسسي للتعليم العايل 

املؤمتر العلمي حبث نظري 
السنوي ) العريب اخلامس ( 
 الدويل الثاين جلامعة املنصورة 

نوفمبر 

8090 

مداخل جتريدية للهيئات الشكلية للحشرات من خالل تطور اإلجتاهات 
 خلامات املختلفة ودورها يف إثراء مقرر ورشة الفن الفكرية للتشكيل اب

امللتقى الدويل  –حبث منشور 
حوار  –للفنون التشكيلية 

جامعة  –جنوب  –جنوب 
 أسيوط

ينااااااااير 

8098 
 رؤى جديدة للتشكيل ابخليوط 

قاعة الشهيد  –حبث عملي 
كلية الرتبية الفنية   –أمحد بسيوين 

 جامعة حلوان  –

يولياااااو 

8098 
 يه فن الالس

قاعة الشهيد  –حبث عملي 
كلية الرتبية الفنية   –أمحد بسيوين 

 جامعة حلوان  –

ماااارس 

8091  
 حوار مع اخلامة 

 –قاعة الشهيد  –حبث عملي 
كلية الرتبية الفنية   –أمحد بسيوين 

 جامعة حلوان  –

ابريااااال 

8091 

الفنية  فاعلية برانمج تدرييب مقرتح لتنمية املهارات الفنية يف جمال األشغال 
 لدى ضعاف البصر

مؤمتر كلية الرتبية  –حبث منشور 
جامعة  –الفنية الدويل الرابع 
 حلوان 

 سبتمبر

8092 

الطاقة اإلبداعية للتقنيات التقليدية ابألشكال سابقة الصنع يف املشغولة 
 الفنية 

معرض مجاليات اخلامة ) قاعة 
جامعة  –الشهيد أمحد بسيوين 

 حلوان 

 جلمالية لفن اخليامية إلستحداث مشغوالت فنية معاصرة األبعاد ا 8092
حبوث يف الرتبية الفنية العدد 

اجمللد  –السادس واألربعون 
 السادس واألربعون

 القيم التعبريية لعنصر اللون كوسيط تشكيلي يف تكوين املشغولة الفنية  8092
قاعة  –معرض " دراما لونية " 

 –كلية الرتبية النوعية   –طيف 
 جامعة القاهرة 

 
 ماجستير ودكتوراهالرسائل العلمية  ددع



 4 اشراف على رسائل املاجستري- 5

 5 الدكتوراهاشراف على رسائل - 3
1 رسائل املاجستري مناقشة -2  

 (الورشالدورات والتدريب وووالمحاضرات المشاركة في المؤتمرات والندوات )الحضوروالتنميه المهنيه 

 تنظيم(و أكة مشارالمؤتمرات ) – 9

 

 اجلهة املنظمه عنوان البحث نوع املشاركه التاريخ

مشاركة ببحث  3119مارس 
 نظري

فن اآلبليك ) اخليامية ( كحرفة تقليدية يف تفعيل 
 دور األشغال الفنية للخرجيني

املؤمتر التاسع لكلية الرتبية 
 جامعة حلوان –الفنية 

مشاركة ببحث  3152ابريل 
 نظري

تدرييب مقرتح لتنمية املهارات الفنية  فاعلية برانمج
 يف جمال األشغال الفنية  لدى ضعاف البصر

مؤمتر كلية  –حبث منشور 
 –الرتبية الفنية الدويل الرابع 

 جامعة حلوان

مشاركة ببحث  3151
 نظري

األبعاد اجلمالية لفن اخليامية إلستحداث مشغوالت 
 فنية معاصرة

حبوث يف الرتبية الفنية العدد 
اجمللد  –ادس واألربعون الس

 السادس واألربعون
 

 

 (و اعدادأمشاركة ) ورشالالتدريب و -1

 

 البحث عنوان الورشه نوع املشاركه التاريخ
يولية 

8098 

 سبتمبر

8098 

 ----- دراسات حره مدرب

يونياااااااه 

8090 

 سبتمبر

8090 

 ----- دراسات حره لألطفال مدرب

 ةاموالع ةالمعارض الخاص  االنشطة الفنية
المعارض الخاصة -9  

 املكان أسم املعرض التاريخ

يناااااااااير 

8098 
 رؤى جديدة للشكيل ابخليوط 

 –قاعة الشهيد أحمد بسيوني 

جامعة كلية التربية الفنية 

 حلوان  

 يوليو

8098 
كلية –قاعة الشهيد أحمد بسيوني  فن الالسيه 

 التربية الفنية حلوان  

 –لشهيد أحمد بسيوني قاعة ا حوار مع اخلامة  مارس



 جامعة كلية التربية الفنية حلوان   8091

 نوفمبر

8092 
كلية التربية النوعية  –قاعة طيف  دراما لونية

 جامعة القاهرة –

 ستمبر 

8091 
 –قاعة الشهيد أحمد بسيوني  مجاليات اخلامة

 جامعة كلية التربية الفنية حلوان  

 

 

 المعارض العامة - 8
 اجلهه املنظمه أسم املعرض التاريخ

مااااااااااااااااايو 

8002 
 التنوع التقين والوظيفي

 كلية الرتبية النوعية   –قاعة آون 

 مارس

8002 
 اهلرم –قاعة رامتان  نغمات حركية ابألسكوبيدو 

 نوفمبر

8002 
 قصاقيص

 متحف األمة   –قاعة سعد زغلول 

ر بين قص –بور سعيد  –قصر ثقافة  ثالث معارض جوالة اتبعة لقصور الثقافة  ----
 قصر ثقافة الفيوم –سويف 

8001-

8002 

الفنية  معرض مجاعي مصاحب ملؤمتر القسم العلمي لقسم األشغال
 والرتاث الشعيب 

 جامعة حلوان  –كلية الرتبية الفنية 

 كلية الرتبية الفنية   -قاعة حورس  معرض مجاعي األشغال الفنية   8002

8002 
عرض املصاحب للمؤمتر امل –معرض مجاعي مؤمتر جامعة حلوان 

 كلية الرتبية الفنية  –العلمي التاسع 
كلية –قاعة الشهيد أمحد بسيوين 

   حلوانجامعة  -الرتبية الفنية 

 

البحثيه والفنيه المقتنيات و المنح والجوائزأنشطة اخري   

 املكان نشاطنوع ال التاريخ

ية الفنيةكلية الرتب عضو بكنرتول الفصل الدراسي الثالث والرابع 3152  
حلوان جامعة   

اخلامسعضو بكنرتول الفصل الدراسي  3152  كلية الرتبية الفنية حلوان 

 

 
 

 اجلوائز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات التقدير
اتريخ احلصول  املناسبة وع اجلائزةن

 عليها
 مصدرها

تقدير شكر و شهادة  
أعمال امتحانات الدراسات العليا بنظام 

معتمدةالساعات ال  
 –كلية التربية الفنية  3116-3151

 جامعة حلوان 



  9040 فاعليات مؤتمر المرآة في التراث المصري شهادة شكر وتقدير

  شهادة شكر وتقدير
للمشاركة الفعالة في معرض قسم االشغال 

 الفنية والتراث الشعبي  
9040-9044 

 –كلية التربية الفنية 

 جامعة حلوان 

اده أسرة أتيليه المسرح ري شهادة  تقدير   –كلية التربية الفنية  3155-3153 

 جامعة حلوان

 شهادة تقدير
للمشاركة في معرض " من وحي زيارة 

 العائلة المقدسة 
3152  

 شهادة تقدير
 أعمال سير االمتحانات في اعمال لجنة سير

 امتحانات الدراسات العليا
 –كلية التربية الفنية  3153-3152

 جامعة حلوان

  3152 المشاركة في معرض " مالمح مصرية "  شهادة تقدير

تقدير شكر و شهادة    للمشاركة في معرض قصر الثقافة 

\  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األسم
مادلين أنور رياض أ.د / 

  فرج

 القسم

 

االشغال الفنية والتراث 

 الشعبى

 8091  التاريخ  التوقيع


