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 صوره شخصيه

 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول
 السيد عفيفي أسعد سهام

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

Afify Asaad Seham  
 القاهرة املكان 71/9/7991 التاريخ اتريخ ومكان امليالد

 17110307070 التليفون  احلالة االجتماعية
 seham Afifi-Dr رابط الصفحة الشخصية drseham1958@yahoo.com الربيد االلكرتوين

  اليت  جتيدها للغاتا
مدى 

 اإلتقان
 جيد جداً 

 جيد
 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

اتريخ احلصول  الدرجـةمسمى 
 عليها

 عنوان الرسالة مصدرها

  جامعة حلوان 2891 بكالوريوس

 يةدراسة اخلط اهلندسى ىف احللى الفرعونية إلثراء اخللى ىف الرتبية الفن جامعة حلوان 2891 ماجستري

 دكتوراه
دراسة جتريبية الستخدام تقنيات الصب والطرق لتنمية التفكري  جامعة حلوان 2881

 االبتكارى ىف تشكيل احللى

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

دــــمعي 2891ديسمبر  كلية التربية الفنية  7289نوفمبر  -    ✓ 
2897نوفمبر  كلية التربية الفنية مدرس مساعد 2881ديسمبر  -     

درســـم 2889يوليو  – 2881ديسمبر  كلية التربية الفنية    

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004234933121&ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004234933121&ref=br_rs


تاذ مساعدـأس 1002يوليو  – 2889يو ـيول كلية التربية الفنية    
تاذــــأس اآلن – 1002يو ـيول كلية التربية الفنية    

يةــوكيل كل ة الفنيةكلية التربي  1022أكتوبر  – 1002أكتوبر     
1022نوفمبر 12 كلية التربية الفنية رئيس قسم تى اآلنح   

 يةــوكيل كل

م لشئون التعلي

 والطالب

22/1/1029من  كلية التربية الفنية  

 حتى اآلن

 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

م2882الحلى المصرية بين القديم والحديث  2881  جامعة اإلسكندرية 

ريالنحاس ينتمي للفن المص في إمكانية عمل تمثال منبحث  2881  جامعة اإلسكندرية 

ية جديدةاالستفادة من األثاث المعدنى فى الكشف عن رؤى   تشكيل 2881  جامعة المنيا 

2888 
ـ  كلية التربية الفنية أثر الرمز في تكوين عناصر الحلي الشعبية

 جامعة حلوان

1222 
ية مجلة بحوث في الترب إتجاهات التصميم في حلي القرن العشرين

 الفنية والفنون

1221 
يئة موائمة االشكال الهندسية بميادين مدينة جدة التاريخية للب

 المحيطة

ر آثار وتراث حوض البح

 األحمر جامعة تبوك

 

  :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -

 رسالة 62

 : المعارض الخاصه والعامه االنشطة الفنية
 

 املكان أسم املعرض التاريخ

يناير 2882  أتيليه القاهرة تنغيمات نحاسية 

2882يناير   أتيليه القاهرة إبداعات نحاسية 

2887يناير   أتيليه القاهرة حلي نحاسية 

1000يناير   أتيليه القاهرة زهور نحاسية 

1002يناير  يننقابة الفنانين التشكيلي فكرة نحاسية   

1001يناير   المثلث النحاسى 
ة جامع-كلية التربية الفنية 

 حلوان



   

 
 

 قديراجلوائز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات الت
 مصدرها اتريخ احلصول عليها املناسبة وع اجلائزةن

 2892  جائزة تشجيعية
 جمعية محبى الفنون

 الجميلة

 2891 النحاس المطروق جائزة
 جمعية محبى الفنون

 الجميلة

 2892 الحلى جائزة الحلى
 جمعية محبى الفنون

 الجميلة

2882،  2882 معهد إعداد القادة شهادة تقدير  جامعة حلوان 

يليةقطاع الفنون التشك 2889 صالون الشباب العاشر للرواد شهادة تكريم  

يةكلية التربية الفن 1001 لرئاسة كنترول الفرقة الرابعة شهادة تقدير  

سة كنترول الفرقة األولىلرئا شهادة تقدير يةكلية التربية الفن 1002   

سة كنترول الفرقة األولىلرئا شهادة تقدير  1100 يةكلية التربية الفن   

يليةقطاع الفنون التشك 1002  شهادة تقدير  

بيئىالبرامج التفعيلية لألسبوع ال شهادة تقدير  1002  

 جامعة حلون 1009 لإلشراف على مادة حقوق اإلنسان شهادة تقدير

 1022 اليوم التراثي شهادة تقدير
جامعة الملك عبد 

 العزيز

 1021  شهادة شكر وتقدير
غرفة التجارية ال

 الصناعية بجدة

 شهادة شكر وتقدير
 تحكيم العلمى للملتقى السادسال

 لطالب وطالبات الجامعة
1021 

جامعة الملك عبد 

 العزيز

 شهادة شكر وتقدير
ع لطالب تحكيم العلمى للملتقى السابال

 وطالبات الجامعة
1022 

جامعة الملك عبد 

 العزيز

 شهادة شكر وتقدير
ن فاعليات الدورة الثالثة لمهرجان ف

 الحلى
يليةقطاع الفنون التشك 1022  

 شهادة تقدير
ة الملتقى المصرى لحلى التراثي

 والمعاصرة
قافيةصندوق التنمية الث 1027  



 
 املقتنيات :

م.2882مقتنيات فنية لدى جامعة حلوان عام   

م.1000بية الفنية عام مقتنيات بمتحف كلية التر  

م.1002 مقتنيات بمتحف الفن الحديث  


