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 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

اتريخ احلصول  الدرجـةمسمى 
 عليها

 عنوان الرسالة مصدرها

 ماجستري
كلية التربية  8991

جامعة -الفنية 

 حلوان

تشكيل وحدة االضاءة اجملسمة ابلشرحية املعدنية الرقيقة واالفادة 
 ة الفنيةمنها يف جمال الرتبي

 دكتوراه
كلية التربية  2002

جامعة  -الفنية

 -حلوان 

 توظيف الزجاج يف املشغولة املعدنية املستمدة من االجتاه العضوي

 استاذ مساعد
كلية التربية  2002

جامعة  –الفنية 

 حلوان

---------------------------- 

 استاذ
كلية التربية  2082

جامعة  –الفنية 

 حلوان

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

اث قسم االشغال الفنية والتر امني جملس 

 الشعبي

 2002عام 
----- 

ون المسابقة القومية لقطاع فن رئيس جلنة حتكيم

وزارة الشباب  –الشباب 

 والرياضة

2002/2002 
------ 

رة وزا -التوبيس الفن الجميل مستشار فين

 الثقافة

2002 
------- 

رئيس جملموعة ورش 
 الزايرات املوجهة

 2002/2002 دار االوبرا المصرية 
------- 

املسئول الفين للجنة 
 –متابعة وجتهيز 

 2002 كلية التربية
------ 

رئيس جلنة وضع 
 التقارير السنوية 

ة كلي -قسم التربية الفنية

جامعة حائل –التربية   

2001/2082 
 

رئيس جلنة التطوير 
 واجلودة

جامعة حائل –كلية التربية   2001/2082 
 

مسئول العالقات 

 العامة

 ------ 2001 جامعة حائل –كلية التربية 

رئيس لجنة 

 التراث

جامعة حائل –كلية التربية   2001-2082 ------ 

ائلجامعة ح –كلية التربية  منسق قسم  2088-2082 ------ 

رئيس جلنة حتكيم 
 البحوث العلمية

 ------ 2082-2088 جامعة حائل –كلية التربية 

رئيس ومقرر 
لالنشطة الفنية قسم 

 الرتيبة الفنية

 ------- 2082 -2088 جامعة حائل –كلية الرتبية 

حمكم للبحوث 
ة لتقنيالعلمية مبدينة ا
 عبدجلامعة امللك 

 Kacstالعزيز

الرايض -ة التقنيةمدين  2088- 2082  ----- 

وث حمكم جمللة البح
 جامعة–الرتبوية 

 الطائف

الطائف -جامعة الطائف  2088- 2082  ------ 

 رئيس جلنة وضع
م برامج لفتح قس

 الرتبية الفنية

جامعة حائل  -كلية الرتبية  2088 ----- 



حمكم للبحوث 
عمل لوزارة ال–الفنية 

 السعودية

ململكة العربية ا –وزارة العمل 
 السعودية

2082- 2082  ----- 

علي النشاط مشرف 
 فين ال

 ----- 2082 -2082 جامعة حائل

مسئول عن املوقع 
االلكرتوين لعمادة 

 اجلودة

 ------ 2082 -2082 جامعة حائل -عمادة اجلودة

رئيس اللجنة العلمية 
وجلنة املراجعة 

 الداخلية للجودة 

 ------ 2082/2082 جامعة حائل –كلية الرتبية 

مشرف تنفيذي 

لدورات التنمية 

هيئة  ءال عضا

 التدريس

  بالجامعة

 ------ 2082 -2082 جامعة حائل –عمادة الجودة 

رئيس لجنة 

الفحص للكتب 

العلمية لدار نشر 

 االندلس

-دار االندلس للنشر والتوزيع 

 حائل

2082- 2082 ------ 

محكم لالنتاج 

 االردن -العلمي

 -الل بن الحسين جامعة ط

 االردن

2082 ------ 

رئيس قسم 

 التربية الفنية

 ---- 2082-2082 جامعة حائل  -كلية التربية

محكم للبحوث 

الفنية والتربوية 

البحاث الشباب 

الجامعات 

للمملكة العربية 

 السعودية

اتحاد جامعات المملكة العربية 

وزاره التعليم  –السعودية 

 العالي

2082- 2082 ------ 

محكم للجان 

الترقية االساتذة 

واالساتذة 

 المشاركين 

 ------ 2082-2082 جامعة الطائف

محكم للمشاريع 

 البحثية 

 ------ 2082 -2082 جامعة الطائف

محكم للمجلة 

العلمية لكلية 

 التربية

 ----- 2082 الرياض -جامعة الملك سعود 

امين مجلس 

 القسم

قسم االشغال الفنية والتراث 

 عبيالش

2082- 2082 ----- 

رئيس فوج 

الرحلة العلمية 

جامعة  –كلية التربية الفنية 

 حلوان

2082- 2081 ----- 



 لالقصر وأسوان

رئيس كنترول 

 الفرقة الرابعة

جامعة  -كلية التربية الفنية

 حلوان

2082- 2082 ------ 

 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

الجماليمن فن االرت ديكو فى تنمية الذوق  ةاالستفاد 2006 التربية الفنية كلية   

 كلية التربية الفنية جماليات التشكيل بالنسج المعدني 2006

2006/ 

2007 

 أخبار اليوم ابداع الخبار اليوم عدة مقاالت في الفن التشكيلي

2007 
ة الفنيةكلية التربي اثر فن المينا في المشغولة المعدنية  

 بالمنظمة المنظمة العربية االسالمية االسيسكو بالقاهرة 2007

2008 
 كلية التربية الفنية االستفادة من الخامات البيئية

حائل -كلية التربية  مجلة الينابيع كلية التربية جامعة حائل 2009  

حائل -كلية  التربية  القيم الجمالية للتشكيل بللسلك المعدني 2010  

2011 
 كلية التربية الفنية االمكانات التشكيلية لاللكترو ستاتيك على المربع المعدني

حائل  -كلية التربية التجريدية في الفن اإلسالمي 2011  

المشغولة  اإلمكانات الجمالية والتشكيلية للمكعب وتحليالته كمدخل إلثراء " 2011

 المعدنية

 بكلية التربية الفنية

كات المعدنية في عمل مشغولة مستحدثةتوظيف المستهل 2012 حائل  -كليةالتربية   

لجامعة حائ  –كلية التربية  سمات الحلي الشعبية المعدنية لبعض الدول العربية 2012  

لجامعة حائ  –كلية التربية  المعطيات الجمالية لتطبيق المينا الباردة على سطح األلومنيوم 2012  

في تبادل الثقافات مؤتمر المنيا البوابات الحديدية واثرها 2013  -لة مؤتمر كلية الفنون الجمي 

 المنيا

ي مؤتمر التربية الفنية ف الدور الوظيفي للشكل والفراغ في المشغولة المعدنية 2013

 االلفية الثالثة



 دار االندلس فن تشكيل المعادن والمينا والزجاج 2014

العائد االقتصادي لالسرالحرف اليدوية المعدنية ودورها في رفع  2015 االردن -فيا لجامعة فيالد   

( التشكيل بالخامات 1البيئية والمستهلكة )جزء 2016  دار االندلس 

نطاط –كلية التربية النوعية  المعطيات الجمالية لتطبيق المينا الباردة على سطح األلومنيوم 2017  

ن االسالميالعالقة الجمالية والوظيفية للجمع المعدني في الف 2017 دار  -مؤتمر وزارة الثقافة 

 االوبرا المصرية

2018 
(  2) جزء الخامات البيئية والمستهلكةب   التشكيل 

 :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -

 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
 

 املكان أسم املعرض التاريخ

حلوانصيفي للشباب بتصميم وتنفيذ مجسم االمل بالمعسكر ال 8992  حلوان 

 الجيزة تصميم وتنفيذ بوابة متحف الفنان زكريا الخناني وعايدة عبد الكريم 8991

8991/2000 
نحت اعمال االشكال المجسمة في مجموعة مسرحيات )حفريات 

 اجاثا(و) الخديوي( و)جحا يتسابق مع الزمن(

 -االوبرا المصرية القاهرة

  الجيزة

 مجموعة أعمال في القرية الفرعونية اتيلية ) محمود مبروك( 8991/2000
 -القرية الفرعونية 

 الجيزة

2002 
المشاركة واالشراف في معرض أعضاء هيئة التدريس بدار االوبرا 

 المصرية بعنوان رؤى فنية

 -دار االوبرا المصرية

 القاهرة

2002 
بقاعة المشاركة واالشراف في معرض أعضاء هيئة التدريس 

 الرضا

ساقية عبد المنعم 

 جيزة -الصاوي

 المشاركة في معارض جماعية  2002/2002
ساقية عبد المنعم 

 جيزة -الصاوي

 كلية التربية الفنية ) جماليات التشكيل بالحديد والزجاج  معرض خاص بقاعة حورس 2002

2002 
مجموعة اعمال وورش عمل لألطفال في قصر الفنون بدار االوبرا 

 ابداعات تشكيلية (المصرية ) 

 -دار االوبرا المصرية 

 القاهرة

2002 /

2002 
 مجموعة حلقات في التليفزيون المصري ) هوايات(

 -التليفزيون المصري 

 القاهرة

2002 
لوفي برنامج نص الحمجموعة حلقات في التليفزيون المصري   -التليفزيون المصري  

 القاهرة

2002/2002 
لقائمين بالتدريس لمجموعة ورش عمل اشغال فنية معادن ل

 مدارس دي ليسال الفرير 
القاهرة -الظاهر   



2002 /

2002 

تصميم وتنفيذ وحدات االضاءة الداخلية والخارجية لقرية النورس 

 الذهبي بالساحل الشمالي
 مطروح

 واعمال فنية ) حراريات ورسم علي الزجاج ( –ورش عمل  2002

المنظمة االسالمية 

 -الثقافة للتربية والعلوم و

 اسيسيكو

2002 
لصناعة Mon Leerتصميم وتنفيذ واجهات مجموعة شركات 

 الورق
 االسكندرية -القاهرة

2002 
التراث والهوية عمل مجموعة ورش عمل في المركز العالمي )

 ( الثقافية
 القاهرة

 القاهرة تكنولوجيا الخامات المنظمة االسالمية 2002

 القاهرة الجزيرة -حلي ا لثانيالمشاركة في مهرجان فن ال 2002

 ندوه بعنوان) التكنولوجيا الحديثة في التعليم( 2001
جامعة  –كلية التربية 

 حائل

 معرض خاص ) الزجاج والضوء( 2001
ساقية عبد المنعم 

 القاهرة -الصاوي 

 مقالة بحثية) الزخارف النباتية والهندسية في الفن االسالمي( 2009
 جامعة –كلية التربية 

 حائل

 جامعة حائل الحضور والمشاركة وورش عمل التعليم ا االلكتروني االول 2009

 ندوة في بيت الشعر ) الحداثة في الفن االسالمي( 2080
جامعة  –كلية التربية 

 حائل

 تحكيم مسابقة ) سلطان الخير ( الفنية 2080
المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم العالي –

2080 
وم الدالالت النفسية والتشخيصية لرسي بيت الشعر ) ندوة ف

(االطفال  

جامعة  –كلية التربية 

 حائل

 عمل فيلم وثائقي حائل قديما وحديثا  2080
المملكة العربية  -جدة

 السعودية

2088 
جامعة  –االشراف التعليمي وكذا تنسيق معرض طالب كلية التربية 

 حائل
 جامعة حائل

 قاعة الشهيد احمد بسيوني حوارات المكعبعمل معرض خاص ب  2088
–كلية التربية الفنية 

 جامعة حلوان

 معرض خاص فنون معدنية  2088
كلية  –العالقات العامة 

 حائل -التربية 

2082 
والتصوير والرسم ) كلنا  –تحكيم وعمل ورش فنية للخط العربي 

 فائزون(

جامعة –كلية التربية 

 حائل

 لية للزجاج والمعدن(ندوة )القيم الجما 2082
جامعة  –كلية التربية 

 حائل

 ندوة المشغولة المعدنية وابعادها التصميمية والتنفيذية 2082
جامعة  –كلية التربية 

 حائل

 معرض خاص المستهلكات المعدنية 2082
جامعة  –كلية التربية 

 حائل

2082 
اشغال  -والتصوير والرسم –تحكيم وعمل ورش فنية للخط العربي 

 (متميزون) كلنا  شبخ

جامعة  –كلية التربية 

 حائل

 معرض خاص رؤي جمالية في التشكيل المعدني 2082
جامعة  –كلية التربية 

 حائل



 تصميم وتنسيق كتاب فن تشكيل المعادن والمينا والزجاج 2082
دار االندلس للنشر 

 والتوزيع

 ندوة الحرف المعدنية في الفن المصري القديم 2082
جامعة  –ربية كلية الت

 حائل

 عمل للدراسة الذاتية  حضور ومشاركة في ورش  2082
جامعة  –كلية التربية 

 حائل

 حضور ومشاركة وعمل ورش مختلفة للكليات البروفوليوم 2082
جامعة  –كلية التربية 

 حائل

2082 

ندوة:  تاثير االيدلوجيات الطبقية وتاثيرها على الحرف والصناعات 

ري القديم من االسرة الثالثة الى نهاية االسرة اليدوية في المص

 السادسة والعشرون

جامعة  –كلية التربية 

 حائل

 غولة الفنية ندوة: استراتيجيات تطبيق تكنولوجيا الخامات في المش 2082
جامعة  –كلية التربية 

 حائل

 عمل وتنظيم مجموعة عمل في نشر ثقافة الجودة 2082/2082
جامعة  –كلية التربية 

 حائل

 منظم ومدرب لورش عمل للخط العربي دراسة وانشطة 2082
جامعة  –كلية التربية 

 حائل

2082 
دراسة وانشطة للتصوير الضوئيمنظم ومدرب لورش عمل  جامعة  –كلية التربية  

 حائل

 تنظيم وعمل المؤتمر العلمي  الفني االول 2082
جامعة  – االدابكلية 

 حائل

 ش عمل للتقييم الذاتي المؤسسيتنظيم ووضع ور 2082/2082
جامعة  -عمادة الجودة

 حائل

 ورش عمل للمرجعيات الداخلية 2082
جامعة  -عمادة الجودة

 حائل

2082 
ورش عمل في نتائج التعليم وفق النموذج المحدث من الهيئة 

 الوطنية 

جامعة  –كلية التربية 

 حائل

 المشاركة بأعمال معدنية في ملتقي ابداع االول 2082
ساقية عبد المنعم 

 الصاوي

 مركز الحرف بالفسطاط ورشة عمل الدمج بين الزجاج والمعدن 2082

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

 جامعة حلوان 8998 جامعة حلوان –الكليات المتخصصة  المركز االول

 جامعة حلوان 8992 المسابقة القومية للفنون التشكيلية المركز الثالث 

 جامعة حلوان 8992 المسابقة القومية للفنون التشكيلية المركز الثاني

 جامعة حلوان 8992 المسابقة القومية للفنون التشكيلية المركز االول

 الجمعية 8992 جمعية محبي الفنون الجميلة جائزه تشجيعية

 جامعة القاهرة] 8998/8992 جامعة القاهرة دات تقديرشها

 دار اخبار اليوم 2002/2002 اخبار اليوم ابداع شهادة تقدير 

 جامعة حلوان 8992/2002 كلية التربية الفنية شهادات تقدير 

 جامعة حائل 2001/2082 قسم التربية  شهادات تقدير



 جامعة حائل 2001/2082 حائل -كلية التربية  شهادات تقدير 

 جامعة حائل 2002/2082 ة حائلجامع شهادات تقدير

 جامعة الطائف 2080/2082 جامعة الطائف شهادات تقدير

 جامعة حائل 2082/2082 عمادة الجودة شهادات تقدير

 االردن 2082 جامعة طالل بن الحسين شهادات تقدير 

ةالسعودي 2082/2082 وزاره العمل السعودية شهادات تقدير  

 السعودية 2082/2082 جامعة الملك عبد العزيز شهادات تقدير

 جامعة طنطا 2082 طنطا -كلية التربية النوعية  شهادة تقدير

 جامعة كفر الشيخ 2082 كفر الشيخ –كلية التربية النوعية  شهادة تقدير

مصر -وزارة الثقافة  2082 مركز الحرف االسالمي بالفسطاط شهادة تقدير  

 ساقية الصاوي 2082 ملتقي ابداع االول تقديرشهادة 

 وزارة الثقافة 2082 الحرف والصناعات التقليدية شهادة تقدير

ةكلية التربية الفني 2082/2081 كلية التربية الفنية شهادة تقدير  
\  

 


