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 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول
  النحاس  مصطفى  زهري 

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

El Nahas Mustafa Zohier 

 اجلزائر املكان 72/27/2721 التاريخ اتريخ ومكان امليالد

 77760071100 التليفون متزوج احلالة االجتماعية
  رابط الصفحة الشخصية zmalna7as@gmail.com الربيد االلكرتوين

 االجنليزية االيت  جتيده اللغات
مدى 

  جيد اإلتقان
 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

مسمى 

 الدرجـة

تاريخ 

الحصول 

 عليها

 عنوان الرسالة مصدرها

بكالوريوس 

 التربية الفنية

  جامعة حلوان 7991

ماجستيرفي 

 التربية الفنية

اإلمكانات التشكيلية لبقايا األخشاب الستحداث حلي خشبية  جامعة حلوان 3002

 معاصرة



دكتوراه في 

 التربية الفنية

ة في قيم تعبيريرسوم األطفال كعناصر تشكيلية لتحقيق  جامعة حلوان 3009

 مجال أشغال الخشب

 

 :واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 
 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة
  م7998 كلية التربية الفنية معيد

  م3002 كلية التربية الفنية مدرس مساعد

فنون مدرس 

 أشغال الخشب

 حتى اآلن 3009 كلية التربية الفنية

 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 التاريخ
 عنوان البحث

 الجهه

3070 
 معوقات تسويق المنتج الفني الخشبي محليا وعربيا وعالميا"  

 

المشاركة في الملتقى 

الدولي الثاني للفنون 

التشكيلية )حوار جنوب 

 ..جنوب(

 

 :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -

 رسائل دكتوراه 3، ورسائل ماجستير  8

 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
 

 املكان سم املعرضا التاريخ

فنون أشغال الخشب معرض م7226  ساقية عبد المعم الصاوي 

 معرض تعبيرات األطفال الرمزية م 7227
كلية التربية قاعة حورس  

 الفنية

 
معرض جماعي ألعضاء هيئة التدريس ضمن فعاليات 

 المؤتمر العلمي " دور التربية الفنية في الوطن العربي".
 

 م 7227
معرض جماعي ألعضاء هيئة التدريس ضمن فعاليات 

 مؤتمر فنون األطفال العرب
 كلية التربية الفنية

7222 

معرض " التعبيرية ورسوم األطفال" والمصاحب 

للملتقى الدولي الثاني للفنون التشكيلية ) حوار 

 جنوب...جنوب(

 

 بمركز الجزيرة للفنون القاهرة  معرض شخصية  7222



 معرض صامت م 7227
ية كلقاعة الشهيد أحمد بسيوني 

 التربية الفنية

 األنشطة الفنية 

 اإلشراف على إعداد مشروع ألوان من أجل السالم بمستشفى سرطان األطفال. -

 لنقابة عمال القاهرة بحلوان. –تخصص أشغال الخشب  –دورة المشروعات الصغيرة  -

 تخصص أشغال الخشب. –دورات الدراسات الحرة بكلية التربية الفنية  -

 ورش عمل للعديد من دور األيتام وذوي االحتياجات الخاصة في الفنون التشكيلية. -

ورش عمل في مجال النحت على الحجر ألعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الفنية جامعة  -

 حلوان. –

 ورشة عمل مع جامعة "سان هوزيه" األمريكية. -

 ورش عمل فنون تشكيلية بنادي الشمس الرياضي. -

 .المشاركة في اإلعداد للمؤتمرات العلمية والمهرجانات داخل الكلية -

 

   

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

    
\  

 


