
 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 (ومعاونيهم)ذاتية لعضو هيئة التدريس السيرة ال
 
 
 
 

 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة

 االسم 
 العائلة الثالث الثاني األول

 المعداوى سعد  عبد القادر منى

 االسم باللغة اإلنجليزية
Family Name     Middle Name First Name 

Al - Maadawi Abd Al Kaader Mona 

 األسكندرية المكان م5511فبراير  51 التاريخ تاريخ ومكان الميالد

 04004810010 التليفون أرملة الحالة االجتماعية

  رابط الصفحة الشخصية monamaadawi@gmail.com البريد االلكتروني
 جيد جدا مدى اإلتقان اإلنجليزية التي  تجيدها اللغات

 

 الـعـلـمـيـة ؤهالتالمثـانـيـًا : 
 الدرجـةمسمى 

تاريخ الحصول 
 عنوان الرسالة مصدرها عليها

المدربين و برنامج فى األشغال الفنية للموجهين  جامعة حلوان –كلية التربية الفنية  م4994 دكتوراة
 بمشروع األسر المنتجة

بيارق الطرق أعالم و ة فى حرف الخصائص الفنية جامعة حلوان –كلية التربية الفنية  م4984 ماجستير
 الصوفية واإلفادة منها فى مجال األشغال الفنية

 كالوريوس الفنون والتربيةب جامعة حلوان –كلية التربية الفنية  م4991 بكالوريوس

 



 

 :واإلداريةالخبرات والمناصب العلمية ثـالـثـًا : 
 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 م حتى االن4/8/4041من  جامعة حلوان –فنية كلية التربية ال أستاذ متفرغ
 م00/9/4009من  جامعة حلوان –كلية التربية الفنية  أستاذ

 م48/40/4004من  جامعة حلوان –كلية التربية الفنية  أستاذ مساعد
 م41/1/4994من  جامعة حلوان –كلية التربية الفنية  مدرس جامعى
 م9/44/4984من  جامعة حلوان –كلية التربية الفنية  مدرس مساعد

 م41/9/4980من جامعة حلوان –كلية التربية الفنية  معيد

 : البحوث العلمية والمؤلفات والترجمة
 الجهه عنوان البحث التاريخ

م4000 مجلة بحوث فى التربية  مزج الوحدات الزخرفية لمختارات من الطرز الحضارية فى المشغولة الفنية 
 الفنية والفنون

م4004 مجلة بحوث فى التربية  رؤية مستقبلية ألطروحات ومشاكل البحوث فى األشغال الفنية 
 الفنية والفنون

م4001 برنامج تدريبى مقترح لمشروع إعادة تأهيل شباب الخريجين فى مجال  
 األشغال الفنية

مجلة بحوث فى التربية 
 الفنية والفنون

  :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع
 إلشراف والمناقشة للعديد من رسائل الماجستير والدكتوراة فى مجال التخصص .ا

 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
 المكان أسم المعرض التاريخ

م4998  اتيلية األسكندرية شعبيات 
م4000  قاعة حورس كلية التربية الفنية تنغيمات تشكيلية باألقمشة 
م4004 حورس كلية التربية الفنية قاعة ايقاعات خطية   
م4000  قاعة حورس كلية التربية الفنية القالدة بين التقليدية والتحديث 
 قاعة حورس كلية التربية الفنية بين الجمال والوظيفة م4009
 قاعة حورس كلية التربية الفنية بين التعبيرية التجريدية وتكنولوجيا الخامات الحديثة م4009

 


