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 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

اتريخ احلصول  الدرجـةمسمى 
 عليها

 عنوان الرسالة مصدرها

 الوسائط التشكيلية الغري معدنية إلثراء التعبري الفين يف احللي املعدين جامعة حلوان م9002 ماجستري

 دكتوراه
للونية لتحقيق صياغات تشكيلية املتغريات اجلمالية يف تناول الوسائط ا جامعة حلوان م9002

 مبتكرة يف املشغولة املعدنية

 



 :واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 
 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة
 ✓ م9002م وحتى 9002منذ  كلية التربية الفنية مدرس

 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

 إبريل

 م9002

العالقة التكاملية بين الزى والحلى كمدخل الستحداث مشغولة 

 معدنية معاصرة

جامعة طنطا كلية التربية 

 النوعية

 :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -

 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
 

 املكان أسم املعرض التاريخ

عونالمعرض العام األرب 9002  قصر الفنون باألوبرا 

9002 
 –المعرض المصاحب للمؤتمر العلمي الدولي السابع 

 لكلية التربية الفنية
 بقاعتي أحمد بسيوني 

9002 
 –معرض الملتقى المصري للحلى التراثية والمعاصرة 

 الدورة الثانية
 قصر األمير طاتى

9002 ،

9002 
 مهرجان الحلى الثاني والثالث 

 -للفنون بمركز الجزيرة 

 الزمالك

 معرض )مهرجان حلى التراث المعاصر( 9002

التابع لصندوق التنمية 

الدورة األولى  -الثقافية  

 –مركز الجزيرة للفنون 

 متحف الخزف اإلسالمي

 لدول البحر المتوسط Prime Egyptمعرض مشروع  9002

 –مركز تكنولوجيا الحلي 

بالتعاون مع وزارة التجارة 

 طالياإي -والصناعة 

 معرض المهرجان األول للفنون بالزمالك 9002
 –قاعة الشهيد أحمد بسيوني 

 كلية التربية الفنية

 معرض مسابقة سفارة صربيا 9002
 – قاعة الشهيد أحمد بسيوني

 كلية التربية الفنية

دار األوبرا –قصر الفنون  معرض أعضاء هيئة تدريس كلية التربية الفنية 9002  

9009 ،

9000 

لمعرض األول والثاني لجماعة بحوث وتجارب إبداعية ا

 في التربية الفنية

قاعة الشهيد أحمد البسيوني 

بالزمالك، مركز اإلبداع 

 باإلسكندرية

 أتيلية القاهرة معرض للحلي بقاعة راتب صديق 9000



9002 ،

9002 

المسابقة األولى والثانية لمهرجان اإلبداعات العربية 

 للتصاميم الذهبية

 فندق –لس الذهب العالمي مج

 ماريوت

9002 ،

9000 ،

9009 

صالون األعمال الفنية الصغيرة الرابع، الخامس 

 والسادس
الزمالك -مجمع الفنون   

 دار األوبرا –قصر الفنون  صالون الشباب الثالث عشر 9000

 
 

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

 جائزة أولى
بمسابقة كمال عبيد )تأمالت  –نحت 

 في الطبيعة(
 م9002

 –كلية التربية الفنية 

 جامعة حلوان

  م9002 مسابقة كمال عبيد للنحت شهادة تقدير

  م9002 صالون )جماعة شباب الفنانين( شهادة تقدير

 شهادة تقدير
لفنون المعرض المشترك لكليات ا

 المتخصصة
 م9002

اإلدارة العامة للنشاط 

جامعة  –الثقافي 

 القاهرة

 شهادة تقدير

المشاركة الفعالة بالمعرض األول 

لجماعة بحوث وتجارب إبداعية في 

 التربية الفنية

 م9009
 -قاعة مركز اإلبداع 

 اإلسكندرية

 م9002 بمسابقة )سفارة صربيا( –تصوير  جائزة ثانية
 -لفنية كلية التربية ا

 حلوان

  م9002 مسابقة )سفارة صربيا( -تصوير  شهادة تقدير  

 
 املقتنيات :

 مصر( –بالزمالك  –مقتنيات للنحت )بمتحف كلية التربية الفنية  -
 مقتنيات للتصوير )بوزارة ثقافة الكويت( -
 مقتنيات للتصوير )بسفارة جمهورية صربيا( -
 روسيا( -بموسكو  –بادل الثقافي مقتنيات للنحت )بالورشة الفنية للت -


