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 واإلداريةالخبرات والمناصب العلمية  ثـالـثـاً:

 مستمرة الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 جامعة حلوان –كلية التربية الفنية  كلية القائم بعمل عميد 
حتنننننننننننن   1/8/2018مننننننننننننن 

30/9/2018 
 

كلية القائم بعمل وكيل 

 الدراسات العليا والبحوث
  حت  االن 1/5/2018من  جامعة حلوان –كلية التربية الفنية 

مكتب التسجيل رئيس 

 واإلرشاد األكاديمي
  2018حت   2015 جامعة حلوان –كلية التربية الفنية 

 استاذ
قسنننم النوننند والتننن،وك الفننننيي كلينننة التربينننة 

 حلوان.جامعة  الفنيةي
  م   2018/  4 / 18من 

 المساعد-أستاذ 
قسنننم النوننند والتننن،وك الفننننيي كلينننة التربينننة 

 حلوان.جامعة  يالفنية
  م   2010/  7 / 27من 

 مدرس
بوسنننم النوننند والتننن،وك الفننننيي كلينننة التربينننة 

 جامعة حلوان. الفنيةي
  م   2004/  6 /30من 

 مدرس مساعد
مساعد بوسم النود والت،وك الفني كلية 

 جامعة حلوان –التربية الفنية 
                م 1995/  3/  27من  

 معيد
لثوافننة الفنيننة  خصننخ  نناري  معينند بوسننم ا

 جامعة حلوان –الفن كلية التربية الفنية
  م   1987/  12/  13من 

 المهنيةالنقابات العلمية و للهيئات العضويات رابـعـاً:

 مستمرة الجهة نوع العضوية التاريخ مسمى العضوية 

 √  عضو عامل م1900 نحت- عضو بنوابة الفنانين التشكيليين بالواهرة

 √  عضو عامل م1987 برابطة خريجي التربية الفنية. عضو

 √  عضو عامل 1994 عضو بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان

 فى الداخل والخارجخبرات التدريس  خامساً:

 المكان الجهة المستوى المقررات التي تم تدريسها

  الفرقة الثانية- ،وك الفن المصري الوديم  •

 هيري بالفرقة الثالثة وسائل اال صال الجما •

 األنثروبولوجيا بالفرقة الرابعة  •

 الفرقة الرابعة  –مداخل ومدارس النود  •

  الفرقة الخامسة-الفنون التعبيرية  •

 الفن في وسائل األعالم  •

 حووك اإلنسان بالفرقة الثالثة  •

مرحلنننننننننننننننننة 

 البكالوريوس 

 

ي الفننننيالنوننند والتننن،وك بوسنننم 

كليننة التربيننة الفنيننةي جامعننة 

 .حلوان

جمهوريننننننننة 

مصنننننننننننننننننر 

 العربية

 الفرقة األول - ،وك فني الفن المصري الوديم  •

الفرقننة  – نن،وك فننني الفنننون الوبطيننة واإلسننالمية  •

 الثانية

مرحلنننننننننننننننننة 

 البكالوريوس 

 

كلينة ي السياحياالرشاد بوسم 

ي جامعنننة السنننياحة والفننننادك

 حلوان.

جمهوريننننننننة 

مصنننننننننننننننننر 

 العربية
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 المكان الجهة المستوى المقررات التي تم تدريسها

 –الفرقة الثالثة  –نود وعلم الجمال  •

 –الفرقة الرابعة  –وعلم الجمال نود  •

مرحلنننننننننننننننننة 

 البكالوريوس 

 

كليننة الفنننون ي الننديكوربوسننم 

 ي جامعة حلوان.الجميلة

جمهوريننننننننة 

مصنننننننننننننننننر 

 العربية

دبلننوم  –دراسننات فنني النونند والتنن،وك الفننني "موننرر  •

 . ربوي -الفنية دبلوم التربية" التربية الفنية 

م دبلنو" دراسات نودية فني الفننون التشنكيلية  مورر " •

  أهيلي

" دراسننننات  حليليننننة نوديننننة للعمننننل الفننننني  موننننرر " •

 .نود و ،وك فن  خصخ  ماجستير

دراسننات  حليليننة ونوديننة بمعننار  الفنننون  موننرر " •

 .نود و ،وك فن  خصخ  ماجستير" التشكيلية 

نوننند  خصنننخ  ماجسنننتير" حلونننة مناقشنننة  مونننرر " •

 .و ،وك فن 

 ماجسنتير"  ناري  الفنن الحنديا والمعاصنر  مورر " •

 .نود و ،وك فن خصخ  

دراسات نودية في الفنن المصنري المعاصنر  مورر " •

 .نود و ،وك فن  خصخ  ماجستير" 

"   اري  فنون الحضنارات الوديمنة والحديثنة مورر " •

 .نود و ،وك فن  خصخ  ماجستير

 بالمتناح  الفننيالنوند والتن،وك  فنيدراسات  مورر " •

 .نود و ،وك فن  خصخ  ماجستير" 

فنننون الحضننارات  أحنند فننينوديننة دراسننات  موننرر " •

 .نود و ،وك فن  خصخ  ماجستير" الوديمة 

 ماجسنتير" مصطلحات فنية باللغة الفرنسية  مورر " •

 .عام  خصخ 

مرحلة 

الدراسات 

 العليا 

 ماجستير 

ي الفنيوالت،وك  قسم النود

كلية التربية الفنيةي جامعة 

 حلوان.

جمهورية 

مصر 

 العربية

 خصنخ  ماجسنتير" جلمما  دراسات يف علم  ا مورر " •

  ربية فنية

مرحلة 

الدراسات 

 العليا 

 ماجستير

كلية  –قسم التربية الفنية 

 جامعة الواهرة-التربية الفنية

جمهورية 

مصر 

 العربية

 خصنخ  ماجسنتير" اتريم  افنمو لافد مل افنم   مونرر " •

  ربية فنية

مرحلة 

الدراسات 

 العليا 

 ماجستير

كلية  –قسم التربية الفنية 

 المنياجامعة -ربية الت

جمهورية 

مصر 

 العربية

 خصننخ " دكتننوراه األبمملاو لسلةممنف افندمم    موننرر " •

 الفنون الجميلة  ديكور في

 خصننخ دكتننوراه  "افعالقممف بممف افنممو لا  ممم  موننرر " •

 .ديكور في الفنون الجميلة

مرحلة 

الدراسات 

 العليا 

 دكتوراه

الفنون ي كلية يكورالدبوسم 

 ان.ي جامعة حلوالجميلة

جمهورية 

مصر 

 العربية
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 البحوث العلميةسادساً:  -

 طبيعة البحث الجهه عنوان البحث التاريخ

ينننننننننننننناير 

2018 

محو الحد بين الفن والحياة اليومية 

 الحداثة دكأحد مفاهيم فنون ما بع

 –مجلة امسيا مصر التربية عن طريق الفن 

 العدد الثاني عشر
 منفرد

 ديسمبر

2017 

وسائط الحية جمالية التلوي لل

والعضوية في اعمال الفن 

 المفاهيمي

المؤ مر العلمي الدولي السابع "الفنون وثوافة 

جامعة  –كلية التربية الفنية  -االختالف" 

 حلوان

 اشراف مشاركة

 من رسالة علمية()

أكتننننننننوبر 

2017 

 الفنية االعمال في الغمو 

 للمتلوي عند المعن  بتأويل وعالقته

 –بية عن طريق الفن مجلة امسيا مصر التر

 العدد الثاني عشر
 منفرد

يوليننننننننننننو 

2017 

المراحل االنتوالية في  اري  الفن 

و غيير اإلطار الفكري والنموذج 

الجمالي )دراسة حالة من الحداثة 

 ال  ما بعد الحداثة

 –مجلة امسيا مصر التربية عن طريق الفن 

 العدد الحادي عشر
 منفرد

ابرينننننننننننل 

2017 

ر  الدائم في  فسير الفن بالمع

متاح  الفن بين جمالية العر  

 ومتعة المعرفة

 –مجلة امسيا مصر التربية عن طريق الفن 

 العدد العاشر
 منفرد

ابرينننننننننننل 

2016 

التغير في مفهوم البنية اإلنشائية 

 الحداثة دفي فنون ما بع

 عليم الفنون -المؤ مر العلمي السادس 

جامعة  –كلية التربية الفنية -ومتطلبات التغيير 

 حلوان

 مشترك

ابرينننننننننننل 

2016 

دور المتح  االفتراضي في 

الحفاظ عل  مفهوم الهوية الثوافية 

 المصرية وقبول اآلخر

المؤ مر الدولي األول لجمعية االمسيا االبداع 

 أكتوبر  6جامعة  –وحوار الثوافات 
 مشترك

ابرينننننننننننل 

2016 

 ودير ثنائية الزوال والديمومة 

 تاري كسمة من سمات الفن عبر ال

المؤ مر الدولي األول لجمعية االمسيا االبداع 

 أكتوبر 6جامعة  –وحوار الثوافات 

 مشاركة اشراف

 )من رسالة علمية(

ابرينننننننننننل 

2015 

دراسة  حليلية موارنة بين السمات 

التعبيرية للمدرستين التكعيبية 

 والتجريدية

العدد  –مجلة البحا في التربية وعلم النفس 

جامعة  –كلية التربية  –الثامن والعشرون 

 المنيا

 مشاركة اشراف

 )من رسالة علمية(

سنننننننبتمبر 

2009 

الفسيفساء كوسيط  عبيري في 

 الفنون المعاصرة

العدد -مجلة بحوث في التربية الفنية والفنون 

 جامعة حلوان –كلية التربية الفنية  –السادس
 منفرد

فبراينننننننننر 

2009 

 أويل الظاهرة الفنية التشكيلية 

من جتمعات اإلنسانية داخل الم

 يأنثر بولوجمنظور 

المؤ مر العربي األول للفنون التشكيلية وخدمة 

 –األقصر  –كلية الفنون الجميلة  –المجتمع 

 جامعة جنوب الوادي

 منفرد

أكتننننننننوبر 

2008 

رؤية ثوافية وجمالية لوراءة 

 الصورة التشكيلية قديماً وحديثاً 

 –جميلة المؤ مر العلمي الدولي لكلية الفنون ال

 جامعة حلوان-الواهرة 
 مشترك

 رسنننننننبتمب

2008 

مفهوم الجمال الخالخ في 

 ا جاهات الفن التجريدي 

العدد  –مجلة بحوث في التربية الفنية والفنون 

 –كلية التربية الفنية  –الخامس والعشرون

 جامعة حلوان

 منفرد

يوليننننننننننننو 

2006 

 طبيق األسلوب التكاملي بين 

ون مورري إعداد برامج الفن

ووسائل اال صال الجماهيري 

لتحويق السياك المنظومي في ضوء 

متطلبات التخصخ لطالب شعبة 

 التثوي  بالفن

العدد  –مجلة بحوث في التربية النوعية 

 جامعة الواهرة –كلية التربية النوعية  -السادس
 مشترك
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  الرسائل العلمية ماجستير ودكتوراه والمناقشة علىسابعا: األشراف 

 اف على رسائل الماجستيراشر- 1

 جامعة  كلية ()أشرافالماجستير  رسالةعنوان  أسم الباحث

ابررريا محمد عررر م  ررر م
 العزيزمالوشاحي

دورمالتيدمحموصمانةماالثارمالعععاريةمفيمال فاظم لىمالقمحمالجعالمةم
 حلوان التربية الفنية والسعاتمالفنمةمللطيزماالسالدمةمكع خلمدقتيحمللتذوقمالفني

  ادلمالسم ميأدان
ماالكتشافيالقمحمالجعالمةملعفهوممتع دماليؤىمالعنظوريةمكع خلمللنق م

 حلوان التربية الفنية .والععاصيال  يثممالعصييمللتصوييم

انتصرررارمحعررر م  ررر م
مالعزيز

العيبمةم لىمالفنونمالتشكملمةمبععارضمدهيجانممالجزييةاثيمتياثم
 دراسةمنق ية-2004الىمم1986الجنادريةمدنم امم

 حلوان التربية الفنية

حصررررررررررررةميعقررررررررررررو م
ميوسف

القمحمالجعالمةملل يكةمالفنمةمالكويتمةمبعهيجانمالقيينمالثقافيمفيمممممممممممممممممممم
 ظلمدفا محمالتع ديةمالثقافمةمم

 حلوان التربية الفنية

رحررررررررررا مد  ررررررررررو م
مالجزار

بينادجمدقتيحممفيالعت يكةمممكعص رملليسومالعنعنعاتماالسالدمةم
 الفنيالتذوقملتنعمةم

 حلوان التربية الفنية

سرررررارةمد عررررر م  ررررر م
مالصادق

أثيماالسطورةم لىمالسعاتمالتع مييةموال الالتماليدزيةمفيمالفنم
 الصمنيموالهن ي

 حلوان التربية الفنية

مممممممممممممممممممممالجس يةمفيمدختاراتمدنمتصوييمممملإليعاءاتال الالتمالتع مييةممسعيميسييمد ع 
 ممممممةدراسةمنق يم– صيمالنهضةم

 حلوان التربية الفنية

سرروزانم  رر مالواحرر م
مد ع 

دت فمملزائييمالفنمةمملأل عالمالفنيا  ادمبينادجمدقتيحةمللتذوقم
 د ع مد عودمخلملموحيده

 حلوان التربية الفنية

صرررررررررال ةمشرررررررررع انم
مفيغلي

كع خلملتنعمةمالتذوقممؤقتةالعالعفا محمالجعالمةمللععارضمالعت فمةم
.الفني  حلوان التربية الفنية 

دصررررررررررطفىممغررررررررررادة
مالسعم 

 حلوان التربية الفنية دراسةمنق ية-النرز ةمالتهكعمةمفىمفنونمدامبع مال  اثة

ابررروممسررراديفاطعرررةم
مالمزي 

الععارةمالع نمةماالسالدمةمبالقا يةمكع خلممفيوالوظمفةمالجعالم
 الفنيلتنعمةمالتذوقم

 حلوان الفنيةالتربية 

فاطعرررةم نررر يم  ررر م
مالفتاح

القمحمالجعالمةمألسالمبمالفنانمنمالعستشيقمنمفيمدصيمخاللم
 نق ية(م)دراسةالنصفماالولمدنمالقينمالتاسعم شيم

 حلوان التربية الفنية

درريوةمالسررم م  ررا م
مالسم 

العجازمالصوريمفيمت لملمأ عالمالفنمالعفا معيمكع خلمللنق م
 حلوان ةالتربية الفنيمالفني

نهررررىمحادرررر مد عرررر م
منافع

أسالمبمالصماغاتماليدزيةمللقضايامالسماسمةمواالجتعا مةمفيم
 حلوان التربية الفنيةمدختاراتمدنمأ عالمالفنمالععاصيمكع خلمللنق مالفني
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 جامعة  كلية ()أشرافالماجستير  رسالةعنوان  أسم الباحث

 راجيمرجربمد عرر م
م ثعان

التفسميمال الليملعختاراتمدنمبنماليمالقا يةمال وليمللخزفم"دراسةم
 حلوان نيةالتربية الفمتفكمكمة

  رررررررررهمسرررررررررم م  ررررررررر م
مالسالم

بينادجمدقتيحملورشمتذوقمأ عالمالفنمالعفا معىمدنمخاللمدوراتم
 حلوان التربية الفنيةمالفنمالتشكمليمبقصورمالثقافة.مبنمالي

 النبننيأشننرف عبنند 

مكامل
أثي امفيممتط مقمتقنمةمالواقعمالععززملقياءةموت لملمالصورةموقما 

 حلوان التربية الفنيةمت ريسمالفنونم

بسننمه منيننر محمنند 

 سمير

مات التعبيرية لبعض مدارس الفَن الحديث واإلفادة منها الكتر  الس ِّ
 المنيا التربية مونيا في إثراء التذوق الفني لدي طالب التربية الفنية

شنننننننيرين محمنننننننند 

 رائ  اسماعيل

تنمية القيم البيئية باستخدام برنامج قائم على فن التصوير 
مل التعلم التعاوني لطلبة المرحلة الثانويةالفوتوغرافي من خال

معهد 

الدراسات 

والبحوث 

 البيئية

عين 

 شمس

فاطمنننننة الزهنننننراء 

 محمود

 كامل الشكل الفني والوظيفي في األقنعة االفريوية كمدخل للت،وك 

مالفني
التربية 

 النوعية

عين 

 شمس

 

 اشراف على رسائل الدكتوراه- 2

 جامعة  كلية (إشراف)الدكتوراه  رسالةعنوان  أسم الباحث

أماني عادل السيد 

 ابراهيم
 حلوان التربية الفنية مفهوم الحضور الفينومينلوجي لت،وك أعمال فن التجهيز في الفراغ

أمنية كمال الدين 

 عنتر

دور التكنولوجيا المعاصرة في استحداث قضايا نودية في الفنون 

 البصرية  
 حلوان التربية الفنية

ايناس بدر الدين 

 بد السالم صورع

دور المفاهيم الجمالية في  شكيل رؤية الفنان المصري المعاصر ) 

 دراسة نودية (
 حلوان التربية الفنية

رحاب محبوب 

 الجزار

نظرية التلوي لتنمية الت،وك الفني للويم الجمالية للفنون االسالمية 

 برنامج  لفزيوني موترح إلعدادكمدخل 
 حلوان التربية الفنية

ري محمد سمر يس

 فرماوي
 حلوان التربية الفنية التودير الجمالي لثنائية الزوال والديمومة في نود فنون ما بعد الحداثة  

سوزان عبد 

 الواحد محمد

لدى  المي،  الفني بسيط مختارات من المفاهيم الجمالية لتنمية الت،وك 

 .التفاعليمرحلة التعليم األساسي من خالل اللعب 
 حلوان التربية الفنية

صالحة شعبان 

 فرغلي
 حلوان التربية الفنية مفهوم الهيرمنيوطيوا لنود أعمال فناني السريالية المصرية

 فوزيمحمد 

 خطاب

موياس موترح لجودة المشغوالت الخشبية المجسمة ف  التربية الفنية 

 )دراسة  جريبية(
 حلوان التربية الفنية

نفين أحمد عبد 

 المجيد السيد

رية لفن الخزف المعاصر كمدخل للتدريس في التربية المداخل الفك

 نودية و حليلية       )دراسةالفنية 
 حلوان التربية الفنية

نه  حامد محمد 

 سالم نافع

فنون ما بعد الحداثة  والعضوية ف األبعاد المفاهيمية للوسائط الحية 

 )دراسة نودية(
 حلوان التربية الفنية

بسمه منير محمد 

 سمير

 عليمي موترح لت،وك جماليات الفن اآل ون  لتدعيم الدور برنامج 

 التثويفي والفني والتربوي لمشروع متح  اخنا ون
 المنيا التربية الفنية
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مناقشة رسائل الماجستير -3    

 أسم الباحث
 جامعة  كلية الماجستير )مناقشه( رسالةعنوان 

كنننننننننننننننننوثر 

محمنننننننننننننود 

حنفنننني أبننننو 

 زيد

الرمزية لزخارف المنسوجات  الصياغات التشكيلية والدالالت

 الفاطمية
 االسكندرية التربية النوعية

ايرين  ايلني 

اسنننننتيفانوس 

 فلتاؤوس

 حلوان التربية الفنية افصياغات اف شكيليف لافلالالت افرمزيف فزخارف املدة جات افناطميف

 

مناقشة رسائل الدكتوراه -4    

 أسم الباحث
 معة جا كلية عنوان رساله الدكتوراه )مناقشه(

رضوى 

محمد كمال 

 ريان

الرؤية التشكيلية في فنون ما بعد الحداثة كويمة جمالية   ناقض

 إلثراء الت،وك الفني
 عين شمس التربية النوعية

في المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات  ةالحضور والمشارك) المهنية التنمية تاسعا:

 والتدريب والورش(

 نظيم(المؤتمرات )مشاركة أو ت – 1

 الجهة المنظمه لمؤتمراعنوان  نوع المشاركه التاريخ

 حضور 2008
المعايير الوياسية والطريق نحو الجودة 

 واالعتماد

للهيئة الوومية لضمان جودة التعليم 

بجامعة االزهر واالعتماد  

 الجودة واالعتماد بين الواقع والطموحات حضور 2013
مركز ضمان الجودة واالعتماد 

 واهرةبجامعة ال

 جامعة حلوان –كلية التربية الفنية  الفنون والتربية في األلفية الثالثة  نظيم 2014

 جامعة حلوان –كلية التربية الفنية  دور الفن والتربية في التنمية البشرية  نظيم 2014

العالينحو نولة نوعية في التعليم  حضور 2015  
للهيئة الوومية لضمان جودة التعليم 

 جامعة الواهرة – دواالعتما

 

 )مشاركة أو اعداد(الدورات والتدريب  – 2

 التاريخ
نوع 

 المشاركة
 المكان الدورةعنوان 

 محاضرة 2016
" امل حنيامللارس افنديف لأسافيب افعرض 
لزارة افث اسف-قطاو افند   اف شكيليف  ب طاو افند   اف شكيليف  

 مدرب 2012

 يمف افةعريفبف اف يمف افنديف لاف افعمل افن  
ضمو برانمج تدميف مهارات افعاملف داخل 

 قاعات افند   ب طاو افند   اف شكيليف

 لزارة افث اسف-قطاو افند   اف شكيليف 
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 التاريخ
نوع 

 المشاركة
 المكان الدورةعنوان 

 لزارة افث اسف- قطاو افند   اف شكيليف برانمج افرتبيف امل حنيفضمو حماضرة  محاضر 2016

 لزارة افث اسف-اف شكيليف قطاو افند    (2. 1اعلاد املعرض افن  ) مدرب 2009

 جامعة حلوان e-learning اف علي  عو بعل   متدرب 2012

 وزارة التعليم العال  MIS and control Affairsبرانمج  متدرب 2012

 وزارة التعليم العال  افللفيف ICDLاملعادفف فم  ICTP متدرب 2006

 متدرب 2009
لرشف عمل عو آفيف اف  لم ملشرلو اف ط ير 

 جامعة حلوان ملة مر لاف أهيل فالع مادا

 جامعة حلوان –كلية الخدمة االجتماعية  فلمعايري األكادمييف لت صيف امل رر افلراسي مدرب 2010

 حلوان -كلية الفنون التطبيوية  األكادمييففل يادات  اف عي بث اسف اجل دة محاضر 2011

 حلوان -كلية التربية الفنية  مييفاألكادفل يادات  اف عي بث اسف اجل دة محاضر 2014

 متدرب 213
مصطلحات لمناهي  اف   مي افذايت ملؤسةات 

 مركز ضما  اجل دة –جامعف حل ا   اف علي  افعايل

 اهليئف اف  ميف فضما  ج دة اف علي  لاالع ماد دلرة ن اتج اف عل  لخريطف املداهج متدرب 2010

 اهليئف اف  ميف فضما  ج دة اف علي  لاالع ماد ت اف علي  افعايلدلرة اف   مي افذايت ملؤسةا متدرب 2011

 جامعف حل ا  –مركز تدميف قلرات أعضاء هيئف اف لريس  مشرلعات افبح ث اف داسةيف متدرب 2014

 جامعف حل ا  –مركز تدميف قلرات أعضاء هيئف اف لريس  لاالج ماعاتإدارة اف قت  متدرب 2014

 جامعف حل ا  –مركز تدميف قلرات أعضاء هيئف اف لريس  افيف لاف ان نيف ىف األعما  اجلامعيفاجل انب امل متدرب 2013

 جامعف حل ا  –مركز تدميف قلرات أعضاء هيئف اف لريس  ك ابف افبح ث لنشرها دلفيا متدرب 2007

  ا جامعف حل –مركز تدميف قلرات أعضاء هيئف اف لريس  ت كيل اجل دة لاالع ماد متدرب 2007

 جامعف حل ا  –مركز تدميف قلرات أعضاء هيئف اف لريس  اق صادايت لتة يق األعما  متدرب 2007

 جامعف حل ا  –مركز تدميف قلرات أعضاء هيئف اف لريس  افةاعات املع ملة متدرب 2006

 جامعف حل ا  –مركز تدميف قلرات أعضاء هيئف اف لريس  تصمي  امل رر افلراسي متدرب 2006

 جامعف حل ا  –مركز تدميف قلرات أعضاء هيئف اف لريس  اس خلام اف كد ف جيا يف اف لريس متدرب 2006
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 جانلال : عضويةعاشراً 

 

 التاريخ اسم اللجنة
نوع 

 العضوية
 الجهة

الفنية التربيةكلية  عضو 2015 املرشل األكادميي افعام فطلبف افلراسات افعليا  

ز ضما  اجل دة لحلة اإلحصاء لاملعل مات مبرك  مدير 2014 
 مركز ضمان الجودة 

 جامعة حلوان

الفنية التربيةكلية  مدير 2012-2011 لحلة ضما  اجل دة   

انئممممممب املمممممملير اف دنيممممممذس ملشممممممرلو اف طمممممم ير املةمممممم مر 
 2011لاف أهيل فالع ماد بكليف افرتبيف افنديف حىت 

2010-2011 
نائب 

المدير 

 التنفي،ي

 بكلية التربية الفنية 

 عضو حىت اال  2007مدذ انشائه  مبركز ضما  اجل دةجملس خرباء اجل دة 
 مركز ضمان الجودة 

 جامعة حلوان

 QAAP 2حتكممي  مبشممرلعات إنشمماء نوممام اجلمم دة 

-وزارة التعليم العالي  عض  حىت اال -2009 اف  ميف فالع ماد لاجل دة فلجامعات املصريف ابفلجدف

 لجنة التطوير

 افعليا بكليف افرتبيف افنديف افلراسات  ك نرتل 
2011-2015 

 2018-2017ي 
الفنية التربيةكلية  رئيس  

الفنية التربيةكلية  رئيس 2013/2014/2015/2017 ك نرتل  ام حاانت اف ب   ملرحلف افلراسات  

الفنية التربيةكلية  عضو 2006 جلدف افبيئف لخلمف ا  م   

الفنية التربيةية كل عضو 2007 جلدف اف علي  لشئ   افطالب  

الفنية التربيةكلية  عضو 2012-2008 جلدف املك بات بكليف افرتبيف افنديف  

الفنية التربيةكلية  عضو 2013 جلدف افعالقات افث اسيف  

 عضو 2013 جلدف حتكي  مةاب ف "مصر يف عي   أطناهلا
بالمركز الوومي لثوافة 

 الطفل

 

 

 قسمال نبيل عبد السالم جمعهد /  أ. االسم
النقددددد والتددددذوق 

 الفني
 م10/2018 / 1 التاريخ  التوقيع


