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 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول
  يمانسل  اندي   راندا 

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

Soliman Nady Randa 
  املكان  التاريخ ومكان امليالد اتريخ

  التليفون  احلالة االجتماعية
  رابط الصفحة الشخصية randolla1@hotmail.com الربيد االلكرتوين

مدى  االجنليزية االيت  جتيده اللغات
 اإلتقان

 جيد
 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

 الدرجـةمسمى 
اتريخ احلصول 

 الرسالةعنوان  مصدرها عليها

بكالوريوس 

 التربية الفنية

  جامعة حلوان 0222

ماجستيرفي 

 التربية الفنية

  جامعة حلوان م5002



دكتوراه في 

 التربية الفنية

  جامعة حلوان م5011

 :واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 
 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة
الفنيةكلية التربية  معيدة  5002  

  5011 -  5002 كلية التربية الفنية مدرس مساعد

  5012 - 5011 كلية التربية الفنية مدرس 

 إلى اآلن 5012  

 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 الجهه عنوان البحث التاريخ

5015 

التوليف بين أسلوبى الطباعة باالستنسل والشاشة 
تشكيلية مستلهمة من الخاليا الحية الحريرية فى صياغات 

 فى الطبيعة

المؤتمر العلمى 
العاشر والدولى 

الثالث لكلية التربية 
 الفنية

3102 
"  جماليات أسلوب التطريز فى لوحات العقد والربط

 مدخل تشكيلى مقترح

المؤتمر الدولى  –
الرابع لكلية التربية 

 الفنية

   

 

 :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -

 رسالة دكتوراه 

 رسالة ماجستير

 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
 

 املكان أسم املعرض التاريخ

 المعارض الخاصة

 راتب صديق أتيليه القاهرة أثر المكان م0202

 وجوه  0202
أفالطون أتيليه  بقاعة إنجى

 القاهرة



 أبجدية الخطوط م 0202
صديق, أتيليه بقاعة راتب 

 القاهرة

 المعارض الجماعية 

 دار األوبرا المصرية قصر الفنون 23المعرض العام فى دورته  م 5012

 01معرض " جماعة الطباعيات  م5012
قاعة راتب صديق, أتيليه 

 القاهرة

 م 5012
المعرض الفنى الثانى ألعضاء هيئة تدريس كلية التربية 

 الفنية 
 بمركز الجزيرة للفنون

 بأكاديمية الفنون بالهرم مهرجان جورنيكا األول للفن التشكيلى واألفالم القصيرة م5012

 الصالون األول للنسجيات فى دورته التأسيسية األولى م 5012
بقصر الفنون, دار األوبرا 
 المصرية

 م 5012
عام  33المعرض الفنى األول ألعضاء هيئة التدريس " 

 فن وعطاء "

ا األوبر بقصر الفنون, دار
 المصرية

 المعرض الموازى للمؤتمر الدولى الرابع للتربية الفنية 5012
 قاعة الشهيد أحمد بسيونى 

 كلية التربية الفنية

 تواصل فى فنون الطباعة 5012
 قاعة الشهيد أحمد بسيونى 

 كلية التربية الفنية

5015 
المعرض الفنى المصاحب ضمن فاعليات مؤتمر كلية 

 الفنية الدولى الثالثالتربية 
 قاعة الشهيد أحمد بسيونى 

 كلية التربية الفنية

 المعرض المصاحب لمؤتمر قسم األشغال الفنية 5015
 قاعة الشهيد أحمد بسيونى 

 كلية التربية الفنية

 مركز اسكندرية لإلبداع المعرض الثانى لجروب بحوث وتجارب إبداعية 5015

 وتجارب إبداعية المعرض الثانى لجروب بحوث 5015
 قاعة الشهيد أحمد بسيونى 

 كلية التربية الفنية

5011 
"تواصل األجيال" المصاحب للمؤتمر السنوى لقسم 

 3100األشغال الفنية والتراث الشعبى للعام 
 قاعة الشهيد أحمد بسيونى 

 كلية التربية الفنية

5011 
معرض أعضاء هيئة التدريس المصاحب لمؤتمر التربية 

 الفنية
 

 أتيلية القاهرة " كولكشن " 5010

 الطباعة بين األمس واليوم 5002
قاعة حورس, كلية التربية 

 الفنية

5002 
المعرض الثالث للدراسات العليا " جماليات وتقنيات 

 الطباعة المستحدثة

قاعة حورس, كلية التربية 
 الفنية

5002 
المعرض الثانى للدراسات العليا " مبتكرات فى فنون 

 الطباعة والصباغة اليدوية "

قاعة حورس, كلية التربية 
 الفنية

5002 
المعرض األول للدراسات العليا " رؤى معاصرة لفنون 

 الطباعة اليدوية "

قاعة حورس, كلية التربية 
 الفنية

  المعرض المصاحب للمؤتمر العلمى الثامن للتربية الفنية 5005

 األنشطة الفنية



 .3102بر نوفم 32ورشة العروض التفاعلية بمهرجان الفنون األول للزمالك, ب مشارك -

ورشة عمل لمناقشة مقترح نموذج التقدم لمشروع دعم وتطوير المواهب لدى الطالب فى ب مشارك -
 .3101أبريل  –الدورة األولى  –مجاالت الفنون واإلبداع 

لية بك -رعاية الشباب  –لصم والبكم عضو بالورش الفنية لألطفال ذوى اإلحتياجات الخاصة من ا -
 م. 3103 –جامعة حلوان  –التربية الفنية 

ورشة عمل فى الطباعة اليدوية ضمن ورش العمل المصاحبة للمؤتمر العلمى لقسم  مشرف ومدرب -
 .3103األشغال الفنية 

 .3112مدرب: ورشة " القدس لنا " بقصر الفنون  -

بية تحت رعاية وزارة التر -مكتبة األسكندرية -مستقبلعضو لجنة تحكيم: مسابقة تصميم مدينة ال -
 . 3101 – 3113  - 3112الهندسية  IEEEوالتعلم وجمعية  

 . 3112, 3112مدرب بورش تدريب موجهى التربية الفنية لمادة طباعة المنسوجات  -

 .3111قصر الفنون دار االوبرا  –الورش المصاحبة لبينالى القاهرة الدولى التاسع بمدرب  -

مشرف على معرض " تطبيقات معاصرة فى فنون الطباعة والصباغة " لطالب مرحلة  -
 33:  32البكالوريوس شعبة طباعة المنسوجات , قاعة حورس بكلية التربية الفنية فى الفترة من 

 .3111ديسمبر 

 .3113كلية التربية الفنية   - طفالالورشة الفنية لألب مدرب -

 3100حتى  3110لفنية من معارض طالب التربية ا على مشرف -

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

 بأكاديمية الفنون 5012 للمشاركة بصالون جورنيكا االول شكر وتقدير

 شكر وتقدير
للمشاركة بورشة ضمن مهرجان 

 الزمالك األول
 كلية التربية الفنية  5012

 كلية التربية الفنية  5012 بمعرض تواصل فى فنون الطباعة شكر وتقدير

 شكر وتقدير
عام  33للمشاركة الفعالة بمعرض )

 فن وعطاء(
 كلية التربية الفنية  5012

 شكر وتقدير

والمساهمة الفعالة فى إثراء فعاليات 
المؤتمر العلمى لقسم األشغال الفنية 

الشعبى بعنوان " الصناعات والتراث 
 االبداعية اليدوية والشراكة المجتمعية

 كلية التربية الفنية 5015

 شكر وتقدير

لفنانى  0معرض تجارب إبداعية 
جروب أبحاث وتجارب إبداعية فى 

 التربية الفنية

 كلية التربية الفنية 5011

 شكر وتقدير
وجمعية  و مسابقة مدينة المستقبل

 مهندسي الكهرباء وااللكترونيات

2008 - 2009 

- 2014 

وزارة التربية 
 والتعليم

 


