
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 (ومعاونيهم)سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 
 

 

 
 صوره شخصيه

 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول
 امساعيل صربى عبد العزيز صفاء

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

Sabry Abd Elazez Safaa 

 القاهرة املكان 4/4/4794 التاريخ اتريخ ومكان امليالد
 04060406040 التليفون متزوج احلالة االجتماعية

.Safaa.sabry22@yahoo الربيد االلكرتوين

com 
  رابط الصفحة الشخصية

مدى  االجنليزية اليت  جتيدها اللغات
 اإلتقان

 متوسط
 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

 الدرجـةمسمى 
اتريخ احلصول 

 عنوان الرسالة مصدرها عليها

بكالوريوس تربية 
 فنية

  جامعه حلوان 7991

ماجستري تربية 
 فنية 

 القيم التشكيلية للفراغ وإمكانتها ىف مطبوعات االستنسل  جامعة حلوان  4002

mailto:Safaa.sabry22@yahoo.com
mailto:Safaa.sabry22@yahoo.com


ة دكتوراة الفلسف
 ىف الرتبية الفنية

كمصدر ألستحداث تصميمات أسس بناء الطبق النجمى  جامعة حلوان 4077

 مطبوعة

 :واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 
 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة

مدرسة تربية 

 فنية

 ادارة المطرية . وزارة التربية

 والتعليم

  4002حتى عام  7991من عام  
 

مدرس مساعد 

بقسم االشغال 

 الفنية

كلية التربية الفنية . جامعة 

 حلوان

  4077حتى عام    4009من عام  

مدرس طباعه 

بقسم االشغال 

 الفنية

كلية التربية الفنية . جامعة 

 حلوان

  4072حتى عام   4077من عام 

أستاذ مساعد 

طباعه بقسم 

 االشغال الفنية

جامعة كلية التربية الفنية . 

 حلوان

 مستمر 4072

مدرب معتمد 

لتنمية قدرات 

اعضاء هيئة 

 التدريس

 مستمر 4072 جامعه حلوان

 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

 كلية التربية الفنية  طباعه المنسوجات ودورها فى إقامة مشروعات إنتاجية 4072

4072 
رؤية معاصرة لالستنسل كمدخل إلبداع مالبس للطفل لطالب 

 الفرقة االولى بكلية التربية الفنية
 كلية التربية الفنية 

 كلية التربية الفنية  إستحداث تصميمات طباعية معاصرة قائمة على الفن االفريقى 4072

4072 
اإلنفوجرافيك التعليمى كمدخل الثراء مقررات الطباعه بكلية 

 بية الفنيةالتر

كلية التربية النوعية 

 جامعه عين شمس

4072 
القدرة التخيلية االبداعية للطفل من خالل التجريب فى الطباعه 

 اليدوية

 اكاديمية الفنون 

 وزارة الثقافة

 2   :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -

 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
 

 املكان أسم املعرض التاريخ



4002 
 رؤى معاصرة لفنون الطباعه اليدوية ) جماعى(

 
 كلية التربية الفنية 

 كلية التربية الفنية  مبتكرات فى فنون الطباعه والصباغة اليدوية )جماعى ( 4002

 كلية التربية الفنية  تواصل االجيال )جماعى ( 4077

4074 
عية اليدوية والشراكه ورشة بعنوان الصناعات االبدا

 المجتمعية 
 كلية التربية الفنية 

 كلية التربية الفنية  رؤى طباعية بحروف عربية )معرض خاص ( 4074

 كلية التربية الفنية  الفنون والتربية فى االلفية الثالثة ) جماعى ( 4074

 دار االبرا المصرية عام فن وعطاء ) جماعى (94 4072

 كلية التربية الفنية  ة تعبيرية )معرض خاص (متغيرات ملمسي 4071

 اتلية القاهرة )معرض جماعى( 72طباعيات  4071

 اتلية القاهرة (من وحى الطبيعة ) معرض خاص  4071

   

   

   

   

 : اجلوائز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات التقديرستة عشر 
 رهامصد اتريخ احلصول عليها املناسبة وع اجلائزةن

    

    

    
\  

 


