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مدى  اإلجنليزية اليت  جتيدها اللغات
 جيد جداً  اإلتقان

 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

 الدرجـةمسمى 
اتريخ 

احلصول 
 عليها

 عنوان الرسالة مصدرها

 بكالوريوس
كلية التربية  2891

الفنية جامعة 
 حلوان 

 بكالوريوس التربية الفنية

 ماجستير

كلية التربية  2881
الفنية جامعة 

 حلوان 

مداخل تجريبية لتشكيل تذكارات سياحية مستوحاة من 
 ة لطلبة كلية التربية الفنيةالمشغوالت المصرية القديم

 دكتوراه
كلية التربية  1001

الفنية جامعة 
 حلوان 

النظم البنائية ألشكال ومالمس مختارات من الالفقاريات 
 البحرية كمدخل تجربي البتكار مشغوالت فنية معاصرة

 :واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 



 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة

وعضتتو   األشتتغال الفنيتتة أستتتا 
 هيئة التدريس 

ة التربية بكليالشعبي الفنية والتراث  األشغالقسم 
جامعة حلوان . –الفنية   

1021 
√ 

وعضتتو   األشتتغال الفنيتتة أستتتا 
 هيئة التدريس

منزلى كلية التصاميم واإلقتصاد القسم الفنون ب
  الطائفجامعة ب

1021-1021 
- 

اإلقتصاد مديرة مبنى قسم 
 المنزلى

 بكلية التربية لألقسام العلميةقسم اإلقتصاد المنزلى 
 وكلية التصاميم واإلقتصاد المنزلى  

2211-2240 - 

لجنة إعادة هيكلة قسم اإلقتصاد 
 المنزلى

 بكلية التربية لألقسام العلميةقسم اإلقتصاد المنزلى 
 وكلية التصاميم واإلقتصاد المنزلى  

2219-2240 - 

نة تطوير مناهج خطط جلسة رئي
 قسمى الفنون والتصميم الداخلى

 - 2242-2240 الطائفجامعة كلية التصاميم واإلقتصاد المنزلى ب

 - 2242-2241 الطائفجامعة كلية التصاميم واإلقتصاد المنزلى ب رئيسة قسم التصميم الداخلى

 مديرة برنامج التصميم الداخلى 
 فى وحدة ضمان الجودة 

 - 2242-2241 الطائفجامعة صاميم واإلقتصاد المنزلى بكلية الت

 √ 1029 وحدة ضمان الجودة بكلية التربية الفنية منسق لجنة المتابعة

 √ 1029 اللجنة العلمية لترقيات أعضاء هيئة التدريس  محكم

 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

2881 
لتشكيل تذكارات سياحية مستوحاة من  مداخل تجريبية

 كلية التربية الفنية جامعة حلوان المشغوالت المصرية القديمة لطلبة كلية التربية الفنية

1001 
النظم البنائية ألشكال ومالمس مختارات من الالفقاريات 
 كلية التربية الفنية جامعة حلوان البحرية كمدخل تجربي البتكار مشغوالت فنية معاصرة

11/4/1002 
إتجاهات البحوث العلمية فى األشغال الفنية كمدخل لتحديد 
 مسارات مستقبلية للبحوث العلمية فى مجال األشغال الفنية

 –مجلة البحوث فى التربية الفنية والفنون 
 العدد الرابع عشر –المجلد الرابع 

ن توظيف بقايا الخامات المعدنية كمدخل لتدريس ورشة الفنو 1-9/4/1001
 فى ضوء المدارس الفنية الحديثة

لفنيةالمؤتمر العلمى التاسع بكلية التربية ا  
) قضايا التربية الفنية بين التعليم والتثقيف 

 -بالفن(
اإلستلهام كمدخل تجريبى إليجاد حلول تصميمية لألعمال  1008/ 8-21/1

  الفنية المعاصرة
المؤتمر العربى األول بعنوان " الفنون 

وخدمة المجتمع" جامعة جنوب التشكيلية 
 الوادى

 
جماليات فن التشكيل بالخيوط كمدخل مقترح لإلسهام فى  1008/ 8-21/1

 التنمية اإلنتاجية لشباب  الخريجين
المؤتمر العربى األول بعنوان " الفنون 
التشكيلية وخدمة المجتمع" جامعة جنوب 

 الوادى
البتكار خاصية النماء فى الطبيعة كمصدر  11-42/9/1004  

 مشغوالت فنية   
 اتليه القاهرة

 قاعة حورس بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان بقايا الخامات وتطويعها بهدف تحقيق أبعاد فنية جديدة 14-19/2/1002

توليف الخامات كمدخل لصياغة مشغوالت ملمسية صغيرة  12-11/9/1002
 تصلح البتكار مكمالت زينة 

 اتليه القاهرة



صياغات تصميمية للتذكارات السياحية مستمدة من التراث  12-11/20/1020
 كمدخل لتنمية ثقافة التواصل الحضاري المصري

مؤتمر فالديالفيا الدولى الخامس عشر ) ثقافة 
 التواصل(

بائل جماليات األزياء التراثية للمرأة السعودية لبعض الق 12-11/20/1020
تهاس المعاصرة ومكمالبمنطقة الطائف كمدخل إلثراء المالب  

 

مؤتمر فالديالفيا الدولى الخامس عشر ) ثقافة 
 التواصل (

قاعة الشهيد أحمد بسيونى بكلية التربية الفنية  نظم كونيةمعرض فنى بعنوان  1-22/9/1022
 بجامعة حلوان

 التراث من مستمدة سياحية تذكارات تصميم فى األثنوجرافي 1122
 واإلنتاجية البشرية التنمية فى لإلسهام كمدخل السعودى

 الخريجين لشباب

 مجلة كلية التربية -جامعة األزهر

قاعة الشهيد أحمد بسيونى بكلية التربية الفنية  معرض فنى بعنوان شعبيات 12-12/3/1121
 بجامعة حلوان

الزخارف الشعبية فى منطقة عسير كمدخل للتنشيط السياحى  12-12/3/1121
 وتقارب الثقافات 

تمر الدولى التاسع لكلية الفنون الجميلة المؤ

 جامعة المنيا بعنوان ) الفن وثقافة اآلخر (

 متحف قصر شبرا لألثار بمدينة الطائف معرض فنى بعنوان ) طاقة الخط المستقيم( 1121

برنامج مقترح لإلستفادة من األساليب التشكيلية والفنية للجلود  1121
لخريجات كلية التصاميم  الطبيعية كمدخل للتنمية البشرية

 واإلقتصاد المنزلى

 جامعة األزهر –مجلة كلية التربية 

 المعمارية البيئة إلثراء كمدخل اإلسالمية المنمنمة جماليات 1121
 الطائف   لجامعة

 جامعة األزهر –مجلة كلية التربية 

فى المملكة العربية السعودية فى  اإلستفادة من جماليات السدو 1024
التصاميم  مجال التصميم الداخلى لدى طالبات كليةإثراء 

 واإلقتصاد المنزلى

 جامعة األزهر –مجلة كلية التربية 

مطبوعات إدارة النشر   –جامعة الطائف  أساسيات تشكيل مشغوالت الجلود الطبيعى  1024

 العلمى

ة النشر مطبوعات إدار  –جامعة الطائف  األشغال الفنية وتوليف الخامات البيئية 1024

 العلمى

عة فى اإلستفادة من بقايا األقمشة سابقة التصميم والمطبو 1022
اميم إثراء مجال مكمالت الزى والزينة لدى طالبات كلية التص

 واإلقتصاد المنزلى
 

 مجلة كلية التربية النوعية جامعة القاهرة

ة التيبوغرافى كمدخل إلثراء اللوح القيم الجمالية لفن 1022
 الزخرفية

 

 جامعة األزهر –مجلة كلية التربية 

راث يعمل على إحياء الت المتحفيةتصميم كتاب لألنشطة  1022
بياجيهل المعرفيضوء نظرية النمو  فيلدى الطفل  السعودي  

 

 مجلة كلية التربية النوعية
 جامعة عين شمس

 
من مقومات الفن  رؤية معاصرة لمكمالت زينة باإلستفادة 1029

 الشعبى"
 

مر الدولى الثالث )اإلبداع واإلبتكار المؤت
والتنمية فى العمارة والتراث والفنون واألداب( 

مؤسسة مصر المستقبل للتراث والتنمية 
 واإلبتكار

 

 



 8 :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -

 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
 

 املكان أسم املعرض التاريخ

 المعارض الفردية

 أتليه القاهرة معرض فردى بعنوان ) نـــــماء ( 1004

 معرض فردى بعنوان ) قصاقيص ( 1002
ية قاعة العرض بكلية الترب

 الفنية

 أتليه القاهرة ( يةملمسمنمنمات معرض فردى بعنوان )  1002

 ( نظم كونيةمعرض فردى بعنوان )  1022
قاعة الشهيد احمد بسيونى 

 بكلية التربية الفنية

 ( شعبياتمعرض فردى بعنوان )  1021
قاعة الشهيد احمد بسيونى 

 بكلية التربية الفنية

 ( طاقة الخط المستقيممعرض فردى بعنوان )  1021
متحف قصر شبرا لألثار 

 بمدينة الطائف

 معرض مجمع  1021
قاعة الشهيد احمد بسيونى 

 بكلية التربية الفنية

 المعارض الجماعية المحلية والدولية

1002 
 معرض وزارة التربية والتعليم الثالث للفنون

التشكيلية لفنانى وفنانات منطقة القصيم بالمملكة 
 العربية السعودية

الملك خالد الحضارى  مركز
 فى )بريده(

2240 
المشاركة فى مسابقة تزيين مبنى وزارة التعليم 

 العالى الجديد بالرياض
كلية التصاميم واإلقتصاد 

 ة الطائفجامع-المنزلى

 معرض "رؤى فنية" 2240
 كلية التصاميم واإلقتصاد
 المنزلى جامعة الطائف

 معرض " وريقات 1001
ز قاعة الفن التشكيلى بمرك
ه رامتان الثقافى بمتحف ط

 حسين.

 الجامعة الفرنسية بالشروق معرض " تشكيالت خطية " 1009

1020 
معرض أعضاء هيئة التدريس بعنوان " 

 ية"إبداعات تشكيل
 متحف  قصر شبرا لآلثار

 جامعة الطائف معرض بانوراما جرافيكية 2242

 متحف شبرا التاريخى "1معرض " إبداعات  1021

2242 
المعرض الفنى لكلية التصاميم واإلقتصاد 

 المنزلى
كلية التصاميم واإلقتصاد 
 المنزلى جامعة الطائف

 ة األهرام للفنونقاع للفنون التشكيلية 1معرض القاهرة الدولى  1029



1029 
 21ملتقى بصمات الفنانين التشكيليين العرب 

 المقام
 قاعة األهرام للفنون

1028 
 21ملتقى بصمات الفنانين التشكيليين العرب 

 المقام
 قاعة األهرام للفنون

 اجلوائز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات التقدير

 املناسبة وع اجلائزةن
اتريخ 

صول احل
 عليها

 مصدرها

شهادة 

 تقدير 

للمشاركة اجلادة واملساهمة الفعالة فى إثراء 

 فاعليات املؤمتر العلمى  الثامن
 كلية الرتبية الفنية 2002

شهادة 

 تقدير
للمشاركة فى املعرض الفنى املصاحب لندوة " 

 جامعة حلوان والتنمية الشاملة "مبؤسسة األهرام
2002 

قسم شئون خدمة 

وتنمية البيئة  اجملتمع

 والعالقات العامة

شهادة 

 تقدير 
للمشاركة فى  معرض أعضاء هيئة التدريس بقاعة 

 حورس بكلية الرتبية الفنية 
2002 

وكيل كلية الرتبية 

الفنية لشئون خدمة 

 اجملتمع

شهادة 

  تقدير 

املصاحب مللتقى  للمشاركة فى املعرض الفنى

 معة(جامعة حلوان السادس لتشغيل خرجيى اجلا

 اجلامعة فى عني حلوانقر مببقاعة املؤمترات 

2002 

الرتبية الفنية كلية 

 جامعة حلوان

شهادة 

شكر 

 وتقدير 

وزارة الرتبية والتعليم  للمشاركة الفعالة فى معرض

الثالث للفنون التشكيلية لفنانى وفنانات منطقة 

واملقام فى مركز امللك خالد احلضارى  القصيم

 بربيدة

2002 

إلقتصاد املنزىل كلية ا

 بربيدة

 اتشهاد

 تقدير 
للجهود املبذولة فى إدارة مبنى قسم اإلقتصاد 

 املنزىل

7221-

7221-

7221 

عميدة كلية الرتبية 

لألقسام العلمية 

 بالطائف

شهادة 

 7240 للمشاركة فى مسابقة تزيني مبنى الوزارة تقدير 

وزارة التعليم العاىل 

باململكة العربية 

 السعودية

ة شهاد

 تقدير 
 مدير جامعة الطائف 7247 اجلامعى للمشاركة فى النشاط



شهادة 

 تقدير 
 7247 للمشاركة فى عمل سجالت طالبات كليات البنات

وكلية التسجيل 

 والقبول

شهادة 

 تقدير 
للمساهمة فى اجناح املؤمتر ببحث بعنوان ) 

مجاليات األزياء الرتاثية للمرأة السعودية لبعض 

الطائف كمدخل إلثراء املالبس  القبائل مبنطقة

 املعاصرة ومكمالتها(

2070 

اللجنة املنظمة 

ملؤمتر فيالدلفيا 

الدوىل )اخلامس 

عشر( املؤمتر العلمى 

 لكلية اآلداب والفنون

شهادة 

 تقدير 
للمساهمة فى اجناح املؤمتر ببحث بعنوان ) 

صياغات تصميمية للتذكارات السياحية مستمدة 

خل لتنمية ثقافة التواصل من الرتاث املصرى كم

 احضارى (

2070 

اللجنة املنظمة ملؤمتر 

فيالدلفيا الدوىل 

)اخلامس عشر( املؤمتر 

العلمى لكلية اآلداب 

 والفنون 

شهادة 

 تقدير 

لإلشراف على البحوث املقدمة من طالبات الكلية 

للمؤمتر العلمى الثانى لطالب وطالبات التعليم 

 العاىل  

7242 

تصاميم وكيلة كلية ال

 واإلقتصاد املنزىل

شهادة 

 تقدير 

لإلشراف على البحوث املقدمة من طالبات الكلية 

للمؤمتر العلمى الثانى لطالب وطالبات التعليم 

 العاىل  

 جامعة الطائف 7242

شهادة 

 تقدير 

حتكيم البحوث ) مرحلة بكالوريوس( املقدمة من 

طالب وطالبات اجلامعة للمؤمتر العلمى الثانى 

 الب وطالبات التعليم العاىللط

 جامعة الطائف 7242

شهادة 

 تقدير 

لفنانى  7اإلشرتاك فى معرض جتارب إبداعية 

 جروب أحباث وجتارب إبداعية فى الرتبية الفنية
 جامعة الطائف 2077

شهادة 

 تقدير

حتكيم البحوث )مرحلة بكالوريوس ، مرحلة 

ماجيستري( املقدمة من طالب وطالبات اجلامعة 

مؤمتر العلمى الثالث لطالب وطالبات التعليم لل

 العاىل 

 جامعة الطائف 7244

شهادات 

 تقدير

حتكيم األعمال الفنية  املقدمة من طالب 

وطالبات اجلامعة للمؤمتر العلمى األول والثانى 

7247 -

7242  
 جامعة الطائف



 والثالث والرابع لطالب وطالبات التعليم العاىل 

شهادة 

 تقدير

للفنون التشكيلية بقاعة  1قاهرة الدولى معرض ال
 األهرام للفنون

 األكادميية العربية  2071

شهادة 

 تقدير

السادس الفنانني العرب للمشاركة مبلتقى بصمات 

 عشر 
2071 

بصمات الفنانني 

 71التشكيليني العرب 

شهادة 

 تقدير

لسابع الفنانني العرب  للمشاركة مبلتقى بصمات ا

 عشر 

2071 

فنانني بصمات ال

 71التشكيليني العرب 

 
 


