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 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول
 سليمان نبيل حممد مساح

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

soliman Nabil  samah 

 القاهرة املكان 29/6/1968 التاريخ داتريخ ومكان امليال

 26000520210 التليفون متزوجة احلالة االجتماعية

Smn_1968@hotmail.co الربيد االلكرتوين

m 
  رابط الصفحة الشخصية

 االجنليزيه و الفرنسيه اليت  جتيدها اللغات
مدى 
 جيد جدا اإلتقان

 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

اتريخ احلصول  الدرجـةمسمى 
 عليها

 عنوان الرسالة مصدرها

 ماجيستري 
كليه التربيه  4991

 الفنيه
تطويع نول املنضده الستيعاب التقنيات الفنيه املستوحاه من 

 منسوجات العصر الفاطمى

 دكتوراه
كليه التربيه  0222

 الفنيه
حلول نسجيه مبتكره على نول املنضدة لتحقيق اتثريات تعتمد عاى 

 دا  البصرىفلسفه اخل

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

 كليه التربيه الفنيه استاذ مساعد 

 

0222 
 

 كليه التربيه الفنيه استاذ

 

0242  

    

    



 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

4991 
حبث ماجستري بعنوان : تطويع نول املنضده الستيعاب التقنيات الفنيه  

 املستوحاه من منسوجات العصر الفاطمى
 

0222 
حبث دكتوراه بعنوان:  حلول نسجيه مبتكره على نول املنضدة لتحقيق 

 اتثريات تعتمد عاى فلسفه اخلدا  البصرى
 

0222 

فى اطار  يدوىبحث مقدم للمؤتمر الدولى:لتنميه النسيج ال

التعاون االوروبى االوسطى )برنامج اليوروميد( بعنوان تاريخ فن 

 النسيج اليدوي عبر العصور

 

0221 

بحث مقدم لمجله علوم وفنون بعنوان االسس البناءيه لنظريه 

كليه الخداع البصري كمدخل لتدريس المنسوجات اليدويه لطالب 

 التربيه الفنيه المجلد الحادي عشر

 

0242 

حوار –بحث مقدم في الملتقي الدولي الثاني للفنون التشكيليه 

جنوب في جنوب المقام بجامعه اسيوط بعنوان المشغوالت 

 النسجيه كمدخل لتاصيل الموروثات الشعبيه

 

0242 

الفنون –بحث مقدم في مؤتمر كليه التربيه الفنيه الدولي الرابع 

ت الوبريه والزخرفيه التقنيا-بعنوان–والتربيه في االلفيه الثالثه 

 كمدخل ابداعي لتدريس النسجيات اليدويه

 

0242 

توصيف مقترح –بحث مقدم في مجله جامعه القاهره بعنوان 

لتدريس مقرر اللقي الزخرفي وتوظيفاته لطلبه الدراسات العليا 

 في ضوء نظريه حل المشكالت 

 

   

   

 

 

رساله ماجستير ودكتوراه  02رشرا  عل  تم اال:ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -

 حت  االن-0222رساله ماجستير ودكتوراه منذ عام  51كما تم مناقشه عدد –

 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
 

 املكان أسم املعرض التاريخ



0222 
دول المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي للنسيج ليدوي ل

مه سجيات المرسالبحر االبيض المتوسط بعنوان الن  
 

4991 
معرض اعضاء هيئه التدريس  بكليه التربيه الفنيه 

 جامعه حلوان
 

0224 
العضاء هيئه التدريس -المشاركه في معرض رؤي فنيه

 بقاعه الفنون التشكيليه بدار االوبرا 
 

0220 
المعرض المصاحب لمؤتمرالنربيه الفنيه وتنميه الطفل 

 العربي بكليه التربيه الفنيه
 

0222 
بقاعه  –ابداعات نسجيه نباتيه  -معرض خاص بعنوان

 اون كليه التربيه النوعيه جامعه عين شمس
 

0222 
معرض خاص بعنوان توظيفات نسجيه بقاعه حورس 

 جامعه حلوان–بكليه التربيه الفنيه 
 

0222 
بقاعه رامتان –حوارات نسجيه –معرض خاص بعنوان 

   حسين بالهرمبمتحف طه  
 

0240 
بقاعه -تناغمات لونيه ونسجيه–رض خاص بعنوان مع

 كليه التربيه الفنيه-الشهيد احمد بسيوني
 

0242 
بكليه التربيه –معرض خاص بعنوان نسجيات وزهور 

 الفنيه بقاعه الشهيد احمد بسيوني
 

0241 
-معرض خاص بعنوان رؤي جديده للمعلقه النسجيه

 يبكليه التربيه الفنيه قاعه الشهيد احمد بسيون
 

  بقاعه الشهيد احمد بسيوني-تجارب ابداعيه–معرض 0244

0244 

الدوره التاسيسيه -للنسجياتالصالون االول –معرض 

بقاعة قصر الفنون في دار  االولي لفنون النسجيات

 األوبرا

 

0240 
معرض "بحوث و تجارب ابداعية" في التربية الفنية 

 مصر في عيون مبدعيها اسكنرية 
 

0242 
عام فن و عطاء احتفالية اليوبيل الماس"  90معرض "

 لكلية تربية فنية جامعة حلوان
 

0241 
معرض "الصالون االول للنسجيات الدورة التأسيسية 

 االولي للفنون النسجية" بقاعة قصر الفنون بدار االوبرا 
 

  بدار االوبرا  22شاركت في المعرض العام  0241

  ار االوبرابد 22شاركت في المعرض العام  0242

  بدار االوبرا 23شاركت في المعرض العام  0242

0242 
ثقافة" المقام بأسطنبول معرض "اوستراكا للفنون و ال

 سيبتمبر  43-40في الفترة من 
 

 

 تم االشراف علي العديد من المعارض و الورش الخاصة للطالب

 

 دير: اجلوائز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات التقستة عشر 
 مصدرها اتريخ احلصول عليها املناسبة و  اجلائزةن

 شهادة شكر و تقدير 
المشاركة في المؤتمر الدولي لتنمية 

النسيج اليدوي في اطار التعاون 
0222  



 االوروبي االوسطي 

 شهادة شكر و تقدير

المؤتمر العلمي التاسع المشاركة في 

"قضايا تطوير لكلية التربية الفنية 

فنية بين التعليم و التثقيف التربية ال

 بالفن"

0229  

 شهادة شكر و تقدير

المشاركة في معرض أعضاء هيئة 

" لكلية تربية 4التدريس"نسجيات 

 جامعة حلوان  –فنية 

0229  

 شهادة شكر و تقدير

المشاركة في معرض "تواصل 

االجيال" لقسم األشغال الفنية و 

 –التراث الشعبي لكلية التربية الفية 

 عة حلوان جام

0244  

 شهادة شكر و تقدير

المشاركة في معرض "تجارب 

  -" بكلية التربية الفنية 4ابداعية 

 جامعة حلوان 

0244  

م المؤتمر العلمي لقس المشاركة في شهادة شكر و تقدير

 األشغال الفنية و التراث الشعبي

دوية بعنوان "الصناعات األبداعية الي

ربية الت و الشراكة المجتمعية" بكلية

جامعة حلوان  –الفنية   

0240  

الجودة "من مركز  المشاركة في شهادة شكر و تقدير

 ضمان الجودة بجامعة حلوان"
0241  

المؤتمر الدولي  المشاركة في شهادة شكر و تقدير

دور الخامس بكلية التربية الفنية "

رية"الفن و التربية في التنمية البش  

0241  

\  
 


