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  .الشرف مرتبة مع جدا   جيد:  عام بتقدير 1989 عام بكالوريوس التربية الفنية •

  1996ماجستير فى التربية الفنية عام  •

 .2001التربية الفنية تخصص نقد وتذوق فنى عام  فى دكتوراه •

  بأمريكابعثة علمية ما بعد الدكتوراة أستاذ زائر بجامعة فلوريدا   •

  تربية فنية:  العـام التخصص •

 .نقد وتذوق فنى:  الدقيق التخصص •

 الوظيفى التدرج

 .1989\12\16 بتاريخ   فنية جامعة حلوان الثقافة الفنية والتربية الميدانية بكلية التربية ال  بقسم معيد •

 .1996\7\27بتاريخ  الثقافة الفنية والتربية الميدانية بكلية التربية الفنية  جامعة حلوان   بقسممدرس مساعد  •

 .1997\3\8 النقد والتذوق الفنى منذ نشأته بكلية التربية الفنية  جامعة حلوان بتاريخ  بقسممدرس مساعد  •

 .  2001\7\22والتذوق الفنى بكلية التربية الفنية  جامعة حلوان بتاريخ  النقد بقسم مدرس •

 .  2006\10\22النقد والتذوق الفنى بكلية التربية الفنية  جامعة حلوان بتاريخ  بقسمأستاذ مساعد  •

 .  2012\12\25النقد والتذوق الفنى بكلية التربية الفنية  جامعة حلوان بتاريخ  بقسمأستاذ دكتور  •

 العلمى نتاجاإل

, موضوعها :" معارض الفن التشكيلى واالفادة منها فى تنمية التذوق الفنى لطالب  1996رسالة ماجستير فى التربية الفنية عام .1

 التربية الفنية ." 
لية , وموضوعها:" المعايير الجما 2001التربية الفنية  تخصص النقد والتذوق الفنى جامعة حلوان , عام  فى الدكتوراه رسالة .2

 حتى نهاية القرن العشرين." 1960فىحركة الفن التشكيلى المعاصر بمصر من عام 

 المنشورة و المقاالت األبحاث

المؤتمر العلمى الدولى االول "الفنون التشكيلية 2015فبراير  17/19داللة الرمز الفنية والجمالية فى الفن المصرى القديم  .1

 عة جنوب الوادى  مالقصر جاوخدمة المجتمع " كلية الفنون الجميلة با
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المؤتمر العلمى الدولى الثالث 2015مارس 25/27 اثةدفنون ما بعد الحل ضد جمالية المفاهيم والالنقد الفنى فى التربية الفنية  .2

 "المعلم العصرى فى ظل جودة التعليم رؤى وافاق مستقبلية " كلية التربية النوعية جامعة المنوفية

 2013"  ثنائية الواقع والخيال فى رسوم حمدى عبد هللا  ن حمدى عبد هللا بعنوان "فصل فى كتاب خاص بالفنا .3

  2014مقال بعنوان "بحثا عن المطلق التجريدى بين االرتجال والدفة "مقدمة كتالوج للفنان سامح اسماعيل  .4

المؤتمر كلية التربية الفنية ,  المعاصرةفى النقد الفنى للتربية الفنية  كمدخل للتفسير الداللة الرمزية فى الفن المصرى القديم .5

 2013الطريق الجديدة للتربية الفنية , ابريل  المحور الثالث "خارطة الدولى الرابع الفنون والتربية فى االلفية الثالثة 

Significance of symbols in ancient Egyptian art as an approach to interpretation in Art Criticism of 

Contemporary Art Education 

 

معرض . معاصرة" نقوش على جدران مصرية "اعمال تصويرية كمصدر الستلهام   فى الفن المصرى القديمداللة الرموز  .6

 2010.  عرض بقاعة" كحيلة للفنون " ,القاهرة, جمهورية مصر العربية شخصي منظر, 

 
7. “Multimedia & Bypassing the Traditional Limitation in the Contemporary Egyptian Art” 

a. International Journal of Art and Design Education  Conference ” Art Education and Contemporary 

Culture” Liverpool , 2010 

8. “The identity concept in the Egyptian contemporary art” 33rd INSEA World Congress. Budapest, 

Hungary, 2011 

"حركة الفن المصرى المعاصر بين المحلية والعالمية" المؤتمر الدولي الثاني لجامعة المنيا, جمهورية مصر العربية "الحوار  .9

 2010 الغربي: اختالف أم خالف إلى وفاق؟" -العربي  
لى الثانى( االتجاهات الحديثة الدو-المؤتمر السنوى )العربى الخامس "مفهوم النقد فى التربية الفنية لتنمية مهارة التفكيرالنقدى" .10

 2010فى تطوير االداء المؤسسى واالكاديمى فى مؤسسات التعليم العالى النوعى فى مصر والعالم العربى
 "المصرى التراث وحى طالسم من"استلهام مفردات تشكلية معاصرة من الطالسم الشعبية فى التراث المصرى  .11

12. ("Palimpsest "inspired by Egyptian folklore )  بجامعة للفنون الدولى المركز, عرض ب  شخصي منظر معرض 

 .Florida State University International  Center Art Gallery 2009. فلوريدا

صفحات من "".  الرمز فى الفن البدائى وما قبل االسرات فى الحضارة المصرية القديمة كمصدرالستلهام أعمال تصويرية .13

 2008.  القاهرة, جمهورية مصر العربية  قاعة ابداع للفنون عرض بقاعة ي منظر, شخصمعرض  "التاريخ 

معرض  "أوراق مصرية". الشعبية فى التراث المصرى من المعتقدات مفهوم التجريب البدع اعمال تصويرية مستوحاه .14

 2007" عفت ناجى اتيلية القاهرة  "عرض بقاعة شخصي منظر, 

قضايا تطوير التربية الفنية بين “ المؤتمر العلمي التاسع لكلية التربية الفنية ”فنية لصالون الشباباستراتيجية تنظيم الورشة ال“  .15

 . 2006 التعليم والتثقيف بالفن
"عوامل تجاوز الحدود التقليدية فى الفن منذ بداية القرن العشرين " مجلة بحوث فى التربية الفنية والفنون مجلة ربع سنوية  .16

 .2005بية الفنية جامعة حلوانتصدرهل كلية التر

"الوسائط المتعددة فى فنون مابعد الحداثة وتغير المفاهيم الجمالية" مجلة بحوث فى التربية الفنية والفنون مجلة ربع سنوية  .17

 .2004تصدرهل كلية التربية الفنية جامعة حلوان المجلد الثالث عشر العدد الثالث عشر ديسمبر
... البحث عن هوية )مقال ( فى كتاب بمناسبة الذكرى المؤية لميالد الفنان  بعنوان : الفنان محمود سعيد الحلم ...الصمت  .18

 -الرائدمحمود سعيد, تقديم مصطفى الرزاز , المجلس األعلى للثقافة , الطبعة االولى , المجلس األعلى للثقافة , القاهرة

 .1997مصر,
صالون الشباب العاشر, موسوعة الشباب الجزء الثانى , 1998النقد العمل الفنى المركب )مقال(مسابقة  –صالون الشباب  .19

 محمد حمزة , وزارة الثقافة , قطاع الفنون التشكلية االدارة المركزية للخدمات الفنية للمتاحف والمعارض.\اعداد الناقد
د حمزة , وزارة الثقافة , قطاع محم\صالون الشباب وتحديات البحث عن الذات ,  موسوعة الشباب الجزء الثانى , اعداد الناقد .20

 الفنون التشكلية االدارة المركزية للخدمات الفنية للمتاحف والمعارض.
صالون الشباب وتجاوز الحدود التقليدية للفن , نشرة غير دورية عن صالون الشباب الرابع عشر تصدرها االدارة العامة  .21

 (2002صر) سبتمبر لمراكز الفنون قطاع الفنون التشكيلية وزارة الثقافة بم

 العلمية األنشطة

 الدورات التدريبية /العمل ورش/  الثقافية الندوات فى المشاركة

 . بالكلية التربة الفنية والثقيف بالفن شعبة لطلبة العملية التربية مجموعات على اإلشراف .1

 1996\7\15ى ال 1996\7\4  من  الفترة فى قنا قصر ثقافة –ورش للفنون بهيئة قصور الثقافة اقامة  .2
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 1997\8\25الى 1997 \8\18 من  الفترة فى  القاهرةبلفنون بهيئة قصور الثقافة العداد مدربى ا ورش إقامة  .3
  1997المشاركة بالندوة الدولية الموازية لصالون الشباب التاسع عام  .4

 . 1998\3\24ىال 1998 \3\14من  الفترة فى المنيا قصر ثقافة –ورش للفنون بهيئة قصور الثقافة  إقامة .5

 2001.من الفترة فىورشة الفنون بمركز الجزيرة للفنون  إقامة .6

 .2000الفنون بكلية التربية الفنية االثانية عام ورشة  فى المشاركة .7

 .2001الفنون بكلية التربية الفنية االثانية عام  ورشةأعداد وتنظيم  بالمشاركة مع الفنان "عادل ثروت" اقامة و .8

 2003\1\22الى  2003\1\17من  الفترة فى" بلدنا الجميلة " مكتبة اإلسكندرية ورشة المشاركة فى  .9

 .2004المشاركة فى لجنة االختيار )بمهرجان إبداعات المرأة المصرية فى الفنون المعاصرة( بمركز الجزيرة نوفمبر  .10

 2005\8\14 تحت عنوان" دور الفن فىتثقيف المجتمع " مختار المشاركة فى القاء  ندوة بمتحف محمود .11
المشاركة فى المؤتمر القومى للشباب, ببحث , و مقرر المائدة للمحور األول,  تحت عنوان :  " صالون الشباب بين الواقع  .12

 .2005\9\27والمستقبل " 

 2005\9\29الى  2005\8\1اعداد وتنظيم الورشة الفنية االولى لصالون الشباب وبرنامج الندوات الثقافية الموازى  فى الفترة من  .13

" بالدائرة المستديرة التى تحمل عنوان ) العالقة الجدلية بين الفنان 29المعرض القومى للفنون التشكيلية" فىبالقاء بحث   المشاركة .14

 2005\12\7والناقد( بتاريخ 
لحداثة وما بعد الحداثة ( ندوة : الفن التشكيلي العماني: واقع الممارسة ومداخل التجريب ـ دراسة بعنوان )فن التجهيز والفيديو بين ا .15

 2011الجمعية العمانية للفنون التشكيلية , الجمعية العمانية للفنون التشكيلية سلطنة عمان فبراير 
 .2005\11\24بعنوان : "عالقة الفن بالثقافة وتغير الذوق الفنى ." بجامعة الزقازيق , كلية التربية النوعية بتاريخ  ندوةب المشاركة .16
 (11/2006 /14أخالقيات وآداب المهنة   )رات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلواندورات تنمية قد .17
 (26/2/2006دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان)مهارة العرض الفعال  .18
 (2006 9/4نولوجيا دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان ) التدريس باستخدام التك .19
 (12/11/2006دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان)التدريس لألعداد الكبيرة والتدريس المصغر  .20
 (14/11/2006دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان )تصميم المقرر الجامعى  .21
 (11/2/2007دريس والقيادات بجامعة حلوان )توكيد الجودةواالعتماد  دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة الت .22
 (8/3/2007دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان )اقتصاديات وتمويل البحوث   .23
 (7/9/2012  اخالقيات البحث العلمى دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان ) .24
 (28/8/2012  نظم االمتحانات وتقويم الطالب رات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان )دو .25
 (4/8/2012دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان )تنظيم المؤتمرات العلمية    .26
-15وى الخبرة  بالتعاون بوزارة التربية والتعليم خالل الفترة من شارك فى تنفيذ فعاليات البرنامج االكاديمى الرابع للمعلمين ذ .27

 م2013يونيو//26
-15شارك فى تنفيذ فعاليات البرنامج االكاديمى الخامس للمعلمين ذوى الخبرة  بالتعاون بوزارة التربية والتعليم خالل الفترة من   .28

 م2014يونيو / /26
م(والتى ساهمت فى تطوير ادوات التقويم والمقررات  2013سبتمبر  17-15فترة ) المشاركة فى لقاء االعتماد االكاديمى فى ال .29

 المقترحة والتى ستعود حتما بالفائدة على تطوير مستوى خريجى الكلية 

 :  اآلتــى فى بالتدريس المشاركة

  الفرقة الخامسة مادة) فنون حديثة( "شعبة التثقيف بالفن مقررات تدريس •

 الخامسة مادة) الفن فى وسائل االعالم( "شعبة التثقيف بالفن" الفرقة  مقررات تدريس •

 الفرقة الخامسة مادة) فنون حديثة("التربية الفنية "  مقررات تدريس •

 الفرقة الخامسة مادة نقد وتذوق فنى )نظام قديم( كلية التربية الفنية  جامعة حلوان  مقررات تدريس •

 ن التعبيرية( شعبة التربية الفنية  الفرقة الخامسة مادة ) الفنو مقررات تدريس •

 الفرقة الرابعة  مادة )نقد وتذوق فنى( " شعبة مالبس" كلية األقتصاد المنزلى جامعة حلوان   مقررات تدريس •

 الفرقة الرابعة مادة ) نظرية علم الجمال(  "شعبة التثقيف" بالفن كلية التربية الفنية  جامعة حلوان   مقررات تدريس •

 الفرقة الرابعة مادة ) فنون عصر النهضة(  شعبة التثقيف بالفن كلية التربية الفنية  جامعة حلوان  تمقررا تدريس •

 كلية التربية الفنية   شعبة التثقيف بالفنمادة) دراسات نقدية فى الفنون(  دراسات عليا  لدبلوم التربية الفنية مقررات تدريس •

 كلية التربية الفنية  دراسات عليا  مرحلة الماجستير مادة )اسس التذوق الفنى( مقررات تدريس •

 كلية التربية الفنية دراسات عليا  مرحلة الدكتوراه مادة )وسائل االعالم المرئية( مقررات تدريس  •

 جامعة القاهرة   الفرقةالثانية  مادة )تاريخ الفن المصرى الحديث والمعاصر( كلية التربية النوعية مقررات تدريس •

 الفرقة األولى ارشاد  مادة )تذوق فنى ( كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان  مقررات تدريس •
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 الفرقة الثانية )تاريخ الفن التشكيلى( قسم علوم المسرح كلية اآلداب جامعة حلوان   مقررات تدريس •

 م المسرح كلية اآلداب جامعة حلوان  الفرقة الثانية )نقد وتذوق الفن التشكيلى( قسم علو مقررات تدريس •

 الفرقةاألولى )تاريخ الفن التشكيلى( قسم علوم المسرح كلية اآلداب جامعة حلوان مقررات تدريس •

 الفرقة األولى )نقد وتذوق الفن التشكيلى( قسم علوم المسرح كلية اآلداب جامعة حلوان   مقررات تدريس •

 رات القديمة( قسم التربية الفنية كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق  الفرقةاألولى )تاريخ الحضا مقررات تدريس •

  للطفل( قسم التربية الفنية كلية التربية النوعية  )بنها( جامعة الزقازيق الثانية )التعبير الفنى الفرقة مقررات تدريس •

 التربية النوعية جامعة الزقازيق   الفرقةاألولى )تاريخ التربية الفنية( قسم التربية الفنية كلية مقررات تدريس •

كلية الهندسة والتكنولوجيا فرع القاهرة . األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنفل (  Art appreciation)مقررات تدريس •

 البحرى

للعلوم والتكنولوجيا  كلية الهندسة والتكنولوجيا فرع القاهرة . األكاديمية العربية( introduction to painting)مقررات تدريس •

 والنفل البحرى 

       2011 -  2010التربية الفنية خارج حجرة الدراسة / الخريف      4104ترفن •

    2011 -  2010النقد والتذوق الفني / الخريف    4103ترفن  •

     2015- 2014-2013-2012الخريف   النقد والتذوق الفني   4120ترفن  •

 2013-  2010ة فى التخصص/ الخريف   تطبيقات  متقدم  4260ترفن •

 2016 - 2013—2012-   2011الخريف    2011صيف \   2010الخريف    /الفنون التشكيلية المعاصرة  1001ترفن •

 2012-الخريف    2011صيف \ 2013 – 2011ربيع \الفن االسالمى وجماليات الخط العربى  1002ترفن  •

 2016 -2012- 2011ربيع \مةتاريخ الفنون والحضارات القدي 1430ترفن •

 2016 -2015-2014-2013ربيع \تاريخ الفنون والحضارات القديمة   1230 ترفن •

 2016 -2012 -2011ربيع \تاريخ الفن اإلسالمي     2250ترفن  •

 2016 -2012 -2011ربيع \الفن اإلسالمي     3201ترفن  •

 2016 -2012 -2011ربيع \تاريخ الفن الحديث والمعاصر     4201ترفن •

 2016 -  2015 -2014 - 2013 خريف\ 2012 -2011ربيع \تاريخ الفن الحديث والمعاصر   3210 رفنت •

 2014ربيع \التثقيف بالفن وخدمة المجتمع  4130ترفن  •

 2016 -2015 -2014 - 2013 خريفقراءات نقدية في الفن التشكيلي,   4150ترفن  •

 2018 -2016قسم علوم المسرح كلية اآلداب جامعة حلوان  فصل اول  ( "ةتشكيليفنون تذوق  مادة)  الثانيةالفرقة  مقرر •

 2018 -2016قسم علوم المسرح كلية اآلداب جامعة حلوان  فصل ثانى  ( "تشكيليةمادة) فنون  االولىالفرقة  مقرر •

  2016/2017فصل اول  دراسات نقدية فى الفنون الشعبية ماجستير التربية الفنية  0706611:كود المقرر  •

 2016/2017فصل ثانى  التربية الفنية  حلقة مناقشة 0700603: كود المقرر •

 2017/2018فصل اول  دكتوراة التربية الفنية  قد الفنونندراسات حديثة فى  706711كود المقرر :  •

 2017/2018فصل اول   ماجستير التربية الفنية  دراسات  مقارنة فى جماليات ونقد الفنون 706601كود المقرر :  •

 2017/2018فصل اول   الفرقة الخامسة مادة) فنون حديثة( "شعبة التثقيف بالفن مقرر •

 :  الجامعية الرسائل على اإلشرافالمشاركة فى 

"دور البيئة فى تشكيل رموز أعمال الفن : بعنوان الماجستير درجة على للحصول أحمد حمزة عبد هللا الرفاعى  /البالط رسالة .1

 2006بالمملكة العربية السعودية " التشكيلى المعاصر

" األساليب التجريدية للشكل االنسانى فى فنون  : بعنوان الماجستير درجة على للحصول أكمل حمدى أحمد  /البالط رسالة .2

 2008العصر الحجرى ودورها فى نشات النزعة الرمزية فى الفن"

"معايير التناسب الجمالى فى الفنون التشكيلية فى : بعنوان الماجستير درجة على للحصول أمنية كمال الين   /البةالط رسالة .3

 2011 كمدخل للتذوق الفنى  " 2000حتى عام 1900الفترة مابين عام 
"االنشطة الفنية لقطاع الفنون التشكيلية بمصر فى ضوء : بعنوان الماجستير درجة على للحصولايناس صقر  \رسالة الطالبة  .4

 2011دراسة تحليلية( المفاهيم النقدية المعاصرة" )

  التطبيقية األنشطة

 عضو فى نقابة الفنون التشكيلية بمصر .  •

 عضو فى أتيليه القاهرة .  •
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 عضو فى الجمعية األهلية للفنون .  •

 جمعية أصالة .  بمجلس إدارةعضو  •

 (2010-2004فن التشكيلى( بهيئة قصور الثقافة. )) آفاق ال مدير تحرير سلسلة •

 (2010-2007)  نون التشكيلية )هيئة قصور الثقافة(بمحافظة القاهرةالمشرف على نشاط الف •

 2012نوفمبر  بسلطنة عمان المعرض السنوى السادس عشر للفنون التشكيلية للشباب عضو لجنة تحكيم    •

 2013مايو بسلطنة عمان  ملتقى الفنون البصرية " دول مجلس التعاون لدول الخليج العربى " عضو لجنة تحكيم    •

   نشطة الفنيةاأل

  المعارض الخاصة

 .  بعنوان )البحث عن خبر( بقاعة انجى أفالطون أتيليه القاهرة  تجهيز   1996 

 هولندا .  –أستوديو الفن بروتردام    1997

 بقاعة كمال خليفة . ( بعنوان) ذاكرة هامشية مركز الجزيرة للفنون تجهيز   1998

 .جاليرى فيليب هلسنكى فنلندا     1999

 بقاعة راتب صديق. بعنوان )أطفالنا (أتيليه القاهرة " تجهيز "     2001

 قاعة صبرى راغب .بعنوان )كايرو جرافى (  مركز الجزيرة للفنون تجهيز    2002

 بعنوان )االشارة رديئة أوليست موجودة (مركز الجزيرة للفنون تجهيز    2003

 بقاعة راتب صديق. ( ن الحياة والموتبعنوان )بيأتيليه القاهرة " تجهيز "    2004

 ) صفحات من كتاب الصحراء ( مركز الجزيرة للفنون   2006

 .  ( بقاعة انجى أفالطونأوراق مصرية) القاهرة أتيليه  2007 

 (التاريخ من صفحات) ابداع قاعة    2008

 (المصرى التراث وحى طالسم من) فلوريدا بجامعة للفنون الدولى المركز   2009

 .فلوريدا بوالية للفنون ليمونى مهرجان    2009

 (مصرية جدران على نقوش) القاهرة قاعة كحيلة للفنون  2010

 دهب(× رديان دهب ) دهب يم  2010

 )ذكريات( القاهرة قاعة كحيلة للفنون  2013 

 (االسرار  قاعة كحيلة للفنون القاهرة )   2017

 المعارض الجماعية

 . 1998حتى الصالون العاشر 1990 منذ الصالون الثانى  يشارك فى صالون الشباب
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 يشارك فى صالون الخريف منذ افتتاحه . 

 .2018-2016-2013معرض " صالون القاهرة "جمعية محبى الفنون الجميلة ,شارك فى 

 2017 -2015المعرض العام السنوى  حتى  يشارك فى

 القاهرة .  –ادور دالى معرض الفنانين السرياليين الموازى لمعرض سلف   1995 

 ( دار األوبرا المصرية . 1× معرض جماعة ) الوطن     1992

 ( أتيليه القاهرة . 1× معرض جماعة ) الوطن 1996-1995

 بينالي الشارقة الدولى الثالث .     1997

 بينالى الخزف الرابع بالقاهرة .     1998

 القاهرة .  –فنان مركز الجزيرة للفنون  18معرض رؤية    1999

 فنلندا .  –المعرض الصيفي لفناني كابل فاكتورى هلسنكى   1999

 القاهرة .  –معرض فن الخط العربى األول بقصر الفنون   2000

 القاهرة .  –بمركز الجزيرة للفنون  فنانين من جيل التسعينات  5معرض لورشة    2001

 التسعينات بمركز الجزيرة للفنون   2003

 الفن المصرى المعاصر بسرايفو معرض   2004

 بينالى كتاب الفنان األول بمكتبة األسكندرية    2004 

 صالون الشباب)المكرمين(   2004

 القاهرة-نور الشكل بقصر الفنون    2004

  الفن والروح مصر وكوريا   2005

 بينالى خيال الكتاب األول   2005

 رؤى تشكيلية بمركز الهناجر للفنون   2005

 القاهرة–نور الشكل بقصر الفنون    2005

 معرض التجريد المصرى المعاصر بقاعة إبداع   2005

 خيال الكتاب  قاعة الفلكى بالجامعة االمريكية  2006

 مهرجان االبداع التشكيلى االول بمصر 2007

 المعرض الدولى االول " فنانين وكتب " فاين ارت جاليرى الزمالك مصر  2007
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 بمصر االول التشكيلى داعاالب مهرجان 2007

 مصر الزمالك جاليرى ارت فاين " وكتب فنانين " االول الدولى المعرض 2007

 " ماذا يحدث االن " قصر الفنون , القاهرة.2008

 " صالون االتيليه" 2008

 " أجندة" مكتبة األسكندرية   2009

 "ليه أل" قصر الفنون , القاهرة.   2010

 كندرية" أجندة" مكتبة اإلس 2010

 بصالة المعارض بمسقط ,مهرجان مسقط للفنون التشكيلية, الجمعية العمانية للفنون التشكيلية 2010

 مرسم القاهرة الجديدة"تحية من مصر"2010

  " رؤى فنية " مركز الجزيرة للفنون2011

 المعرض السنوي للفنون التشكيلية , الجمعية العمانية للفنون التشكيلية بمسقط-212 – 2011

 .جامعة نزوى "قيم المواطنة بين اإلبداع و االصالة ", معرض الملتقى الدولي األول للفنون التشكيلية  " 2011

 للفنون التشكيلية آفاق مستقبلية لتطوير األجيال, جامعة نزوى الثانى الملتقى الدولي  2012

 .الجمعية العمانية للفنون التشكيلية   معرض الفن التشكيلى  للفنانين المصريين ,االسبوع الثقافى المصرى  2012

 معرض اعضاء هيئة التدريس بحامعةالسلطان قابوس ,فى الجمعية العمانية للفنون التشكيلية 2013 

 عمان ....الحضارة والتاريخ " للسفارة المصرية بمسقط -السبوع الثقافى" مصرا 2013 

 , قصر الفنون , القاهرة  معرض " صالون القاهرة "جمعية محبى الفنون الجميلة 2013

 معرض اعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الفنية ,قصر الفنون , القاهرة 2013

 سلطنة عمان   -ق الشباب جامعة نزوي اللفنون التشكيلة تحت عنوان آف الرابع الدولي المعرض 2013 

 شكيلية , سلطنة عمانالصالون  الثامن  "القطع الصغيرة" الجمعية العُمانية للفنون الت  2014 

 , قصر الفنون , القاهرةمهرجان الحرف التراثيه  2014

 معرض اليوبيل الفضى لصالون الشباب , قصر الفنون , القاهرة  نوفمبر  2014

 سلطنة عمان   -المعرض الدولي الرابع للفنون التشكيلة بعنوان "آفاق الشباب " جامعة نزوي  2014

  ., القاهرة مركز الجزيرة للفنون يس بكلية التربية الفنية ,معرض اعضاء هيئة التدر 2014

 معرض " صالون القاهرة "جمعية محبى الفنون الجميلة , قصر الفنون , القاهرة  2016
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 الجوائز والمنح

 جائزة لجنة التحكيم ) عمل فنى مركب ( صالون الشباب السادس .    1994

 الشباب الثامن .  جائزة أولى ) عمل فنى مركب ( صالون   1996

 . ( للفنون زمالةكوتردام. )بر " AICA"االيكا  التحاد العالمي لنقاد الفن التشكيليالجائزة الكبرى    1996

 الجائزة الثانية فى النقد الفنى بالمجلس األعلى للثقافة .    1996

 منحة أستوديو الفن باألقصر .   1997

 ركب ( بينالى الشارقة الدولى الثالث . الجائزة الكبرى ) للعمل الفنى الم  1997

 جائرة لجنة التحكيم ببينالى القاهرة الرابع للخزف .    1998

 جائزة أولى ) عمل فنى مركب ( صالون الشباب العاشر .   1998

 جائزة أولى ) للنقد الفنى ( صالون الشباب العاشر .   1998

 فنلدا . –شبرج ( هلسنكى امنحة اليونسكو )    1998

 الجائزة الشرفية  المعرض السنوي التاسع عشر للفنون التشكيلية الجمعية العمانية للفنون التشكيلية بمسقط 2011

 بمسقطجائزة المستوى االول  معرض االعمال الصغيرة سلطنة عمان  2013

 بمسقطجائزة المستوى الثالث  معرض االعمال الصغيرة سلطنة عمان  2015

 

 

 

 


