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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة: أواًل 
 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاني األول
 المجيري محمد محمود منة اهلل

االسم باللغة 
 اإلنجليزية

Family Name     Middle Name First Name 

Mohamed mahmoud Menna tallh 

 جيزة -المهندسين لمكانا 91/2/9111 التاريخ تاريخ ومكان الميالد

 19190001091 التليفون متزوجة  الحالة االجتماعية
 Manona_17@yahoo.com رابط الصفحة الشخصية Manona_17@yahoo.com البريد االلكتروني

التي   اللغات
 تجيدها

 العربية 
 اإلنجليزية 

مدى 
 جيد جداالعربية ممتاز ، االنجليزية  اإلتقان

 
 

 : ةـعـلـمـيـال المؤهالت: ثـانـيـاً 

 الدرجـةمسمى 
تاريخ 

الحصول 
 عليها

 عنوان الرسالة مصدرها

 م 2102 بكالوريوس

كلية التربية 

–الفنية 

 حلوانجامعة 

 

 م2102 ماجستير 

كلية التربية 

–الفنية 

 حلوانجامعة 

ة قائمة على استخدام ياستحداث اعمال خشبية تفاعل

 لكترونية لطالب كلية التربية الفنيةالوسائط اإل



 :واإلداريةالخبرات والمناصب العلمية : ثـالـثـاً 
 مستمرة الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

جامعة –كلية التربية الفنية  ةمعيد

 حلوان

 م2108الى  2102من 
 

جامعة –كلية التربية الفنية  مدرس مساعد

 حلوان

 مستمرة م 2108من 

    

    

    

    

    

 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 الجهه عنوان البحث التاريخ

 م2102
اإللكترونية فى الفن التفاعلى وأثرها الوسائط بحث علمى بعنوان  

 على المضمون الفكرى فى مجال فنون أشغال الخشب

–كلية التربية الفنية 

 حلوانجامعة 

   

   

   

   

   

 

 :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -

 رسالة ماجستير

 

 

 



 : المعارض الخاصه والعامه االنشطة الفنية
 

 المكان أسم المعرض التاريخ

 8002عام 

إلتجاهات من رؤية إبداعية معرض جماعى بعنوان 

 الطباعة اليدوية

قاعة حورس كلية التربية 

 الفنية

،مشغوالت نسجيةون بعن معرض جماعى 8002عام  فى قاعة حورس كلية التربية  

 الفنية

 8000عام 

الورشة الفنية الثانية المصاحبة لمادة حقوق المشاركة فى  

.اإلنسان تحت عنوان حقوق الطفل  

جامعة  التربية الفنيةكلية ساحة 

 حلوان

طالب كلية تربية فنية أعمال معرض جماعى بعنوان 8008عام  قاعة حورس كلية التربية  

 الفنية

نوان نحنبع معرض جماعى 8008عام   بمركز إعداد القيادات الشبابية 

 فى الجزيرة

 م8002عام 

مبادى قشرة ) ورشة عملنشاط فنى 

، ضمن فاعليات المؤتمر العلمى (الخشب،الباركترى

الدولى السابع لكلية التربية الفنية تحت مسمى الفنون 

 وثقافة اإلختالف

جامعة  التربية الفنيةكلية ساحة 

 حلوان

   

   

   

   

 الجوائز العلمية ، والمنح البحثية ، وشهادات التقدير: ستة عشر 
 مصدرها تاريخ الحصول عليها المناسبة وع الجائزةن

 شهادة تقدير

المشاركة فى أعمال الجودة بكلية 

التربية الفنية جامعة حلوان معيار 

 والتعلمالتعليم 

 م8002/ 8002
جامعة  التربية الفنية

 حلوان

 شهادة تقدير 

المشاركة فى أعمال سير اإلمتحانات 

 .ىلجنة التسليم واإلستالم للعام الجامع

8002 ،8002 ،

8002 ،8002 ، 

جامعة  التربية الفنية

 حلوان

    
\  
 

 


