
 (ومعاونيهم)سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 
 

 
 
 

 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول
 أفندى على  عبد العزيز أحمد 

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

Afandy Abd El Aziz Ahmed 
 محافظة الشرقية املكان 0991/ 01/9 التاريخ داتريخ ومكان امليال

 91991100010 تليفون  احلالة االجتماعية
  رابط الصفحة الشخصية aafandy16@yahoo.com الربيد االلكرتوين

 األجنليزية  يدهاجياليت   اللغات
مدى 

 جيد اإلتقان
 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

اتريخ احلصول  الدرجـةمسمى 
 يهاعل

 عنوان الرسالة مصدرها

بكالوريوس التربية 

 الفنية 

التربية الفنية كلية  0991
 حلوان جامعة

 

ماجستير التربية الفنية 

 جامعة حلوان 
التربية الفنية كلية  0111

 حلوان جامعة
 

دكتوراة الفلسفة فى 

التربية الفنية تخصص 

 أشغال خشب 

  

التربية الفنية كلية  0112
 حلوان جامعة

 

 :واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 
 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة
  م  0112 بكلية التربية الفنية جامعة حلوان مدرس

  م 2912 بكلية التربية الفنية جامعة حلوان استاذ مساعد  



 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 ههاجل عنوان البحث التاريخ

2919 
تنمية الموارد البشرية من خالل التشكيل بالحفر والتطعيم بالبقايا 

 الخشبية
بية المؤتمر الدولى الثانى كلية التر

 النوعية جامعة أسيوط

2911 
 الدور الفنى والتقنى ألساليب التشطيب فى بناء المشغولة الخشبية  

 
المؤتمر العلمى الدولى الثالث كلية 

 امعة المنصورةالتربية النوعية ج

0100 
تأليف كتاب بعنوان "رؤية حديثة للمشغوالت الخشبية بالمتحف 

 اإلسالمى بالقاهرة
الهيئة العامة لقصور الثقافة سلسلة 

 فنون بلدن

0102 
األساليب الفنية والتقنية ) للمرزح ( فى التراث السعودي إلثراء 

 المشغولة الخشبية

نية بمجلة  ) بحوث فى التربية الف

لفنونوا  

0109 
القيم التشكيلية لألبواب الخشبية التقليدية فى التراث السعودي 

 كمصدر إلثراء مجال أشغال الخشب
بمجلة  ) بحوث فى التربية الفنية 

 والفنون (

   

 

 

 :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -

 أشرف على العديد من الرسائل العلمية 

 

 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
 

 املكان أسم املعرض التاريخ

 المعارض الخاصة

 الضوء وجماليات المشغوالت الخشبية 8002
قاعة طيف كلية التربية النوعية  الدقى 

 جامعة القاهرة  -

 جماليات تشكيلية بين الخرط والتفريغ الخشبي 8002
قاعة الشهيد احمد بسيونى بكلية 

 بالزمالك  التربية الفنية 
 قاعة المؤتمرات الدولية جامعة أسيوط المشغولة الخشبية والخامات الجاهزة 8000

قاعة الشهيد احمد بسيونى بكلية  شبكيات اسالمية 4102



 التربية الفنية بالزمالك  

قاعة الشهيد احمد بسيونى بكلية  إزاحة خشب 3/4102
 التربية الفنية بالزمالك  

 المعارض العامة
 بالزمالكمجمع الفنون  صالون األعمال الفنية الصغيرة السابع م0110

 م0119

 

 صالون الساقية  األول لألعمال الصغيرة
 ساقية عبد المنعم الصاوي 

 م0101
 صالون الساقية الثانى لألعمال  الصغيرة

 
 ساقية عبد المنعم الصاوي 

 الصالون الثانى لفن الرسم م 0101
 بمركز الجزيرة للفنون

 م 0100
 معرض مصر بعيون مبدعيها.

 مركز اإلبداع باإلسكندرية 

 م 0102/  0
المعرض المصاحب لمؤتمر كلية التربية الفنية الدولى 

 السادس.

 

لية قاعة الشهيد احمد بسيونى بك
 التربية الفنية بالزمالك  

 

4112 
لصدناعات لتنشدي  ا شارك فى تددري  دورة اإلنتداا الحربدى

 أشغال الخشب عام الصغيرة لمجال 
 

4112 
عضددو لجنددة تحكدديم مسددابقة الفنددون التشددكيلية المتخصصددة 

 م عا 33وان رقم لمعرض الفنون التشكيلية لجامعة حل

 
 

   

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

    

    

    
\  

 



 (ومعاونيهم)سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 
 

 
  د / أمحد وجيه0أ                                             الـشـخـصـيـةأواًل : الـبـيـانـات 

 

  االسم

 العائلة الثالث الثاين األول

 خليل شاهني حسن وجيه  أمحد           

 االسم ابللغة اإلجنليزية
Family Name     Middle Name First Name 

Hassan khalil wagih ahmed 

 الغربية املكان طنطا   52/1/1611 التاريخ اتريخ ومكان امليالد

 ------ متزوج احلالة االجتماعية
 01550202200 اهلاتف -جوال  شربا مصر –مسرة –شارع مصطفى غنيم  1 العنوان احلايل

 ------ رابط الصفحة الشخصية Ahmedwh377@gmail.com الربيد االلكرتوين
 ------ الرمز الربيدي القاهرة املدينة  ------- ب.  ص. العنوان الربيدي

 ------ مدى اإلتقان اإلجنليزية اليت  جتيدها اللغات
 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

اتريخ احلصول  الدرجـةمسمى 
 عنوان الرسالة مصدرها عليها

 الدكتوراه
كمدخل لتنمية القدرة اإلبتكارية ىف األشغال الفنية لدى لعب األطفال  جامعة حلوان 1660

 املعاقني مسعيا

 الماجستير
تصميم برانمج ىف األشغال الفنية للتالميذ الصم ىف احللقة الثانية من التعليم  جامعة حلوان 1662

 األساسى

 البكالوريوس
 جامعة حلوان 8811

كلية التربية 

 الفنية

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

 واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 
 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة



    

األشغال الفنية والتراث  بقسم أستاذ 

   ، كلية التربية الفنية ـ  الشعبى

 جامعة حلوان.

 ألى االن  م 5182 / 3/   52من  
√ 

ال الفنية والتراث األشغ بقسم مساعدال-- أستاذ

   ، كلية التربية الفنية ـ  الشعبى

 جامعة حلوان.

 52إىل   م 5112/  85/   31من  
               م 3/5012/

 

األشغال الفنية والتراث  بقسم مدرس

   ، كلية التربية الفنية ـ  الشعبى

 جامعة حلوان.

 56إىل   م 8881/  2/   52من  
               م 15/5000/

 

األشغال الفنية والتراث  بقسم مدرس مساعد

   ، كلية التربية الفنية ـ  الشعبى

 جامعة حلوان.

 53إىل   م 8882/  1/   81من  
               م 2/1660/

 

األشغال الفنية والتراث  بقسم معيد

   ، كلية التربية الفنية ـ  الشعبى

 جامعة حلوان.

 12إىل   م 8811/  88/   88من  
               م 1/1662/

 

    

 املهنيةالنقاابت العلمية و  للهيئات العضوايت
 مستمرة اجلهة نوع العضوية التاريخ مسمى العضوية 

 √  عضو عامل م1600 عضو بنقابة الفنانين التشكيليين بالقاهرة.

 √  عضو عامل م1600 عضو برابطة خريجي التربية الفنية.

 √  عضو عامل م1606 .األهلية للفنونعضو بجمعية 

 √  عضو عامل م1660 عضو بأتلييه القاهرة للفنانين التشكيليين.

 والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و

 البحوث العلميه - 1

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

-8- 
مجلة بحوث فى  -مشغوالت الدمى المتحركة بين اآلصالة والمعاصرة 

 م0221 جامعة حلوان -الفنية  كلية التربية -التربية الفنية والفنون
 

 جامعة حلوان      
 كلية الرتبية الفنية   

-5- 

مدخل فى تصميم اختبارات فنية الكتشاف الموهوبين ولإلفادة منها 

مؤتمر كلية التربية الفنية الدولى الثالث )  - فى مجال األشغال الفنية

 م0210 التربية الفنية ومواجهة العنف (

 جامعة حلوان     
 كلية الرتبية الفنية   

-3- 

المشغوالت الصدرية فى التراث الشعبى السعودى واإلفادة منها فى 

مجلة بحوث فى التربية الفنية  - إستحداث مشغوالت فنية معاصرة

 2م 0210 جامعة حلوان  –كلية التربية الفنية  -والفنون
-------------------------------------------------- 

 جامعة حلوان     
 فنيةكلية الرتبية ال   

-2- 

دراسة لبعض مختارات الخصر التراثية السعودية واستلهام مقوماتها 

مؤتمر كلية التربية الفنية الدولى  -فى عمل مكمالت للزى والزينة 

 م 5183الرابع  ) الفنون والتربية فى األلفية الثالثة( 

 جامعة حلوان     
 كلية الرتبية الفنية   



 املؤلفات - 5
 املكان دار النشر تابعنوان الك التاريخ

كتاب جامعى                     –مدخل ىف األشغال الفنية   1
  

دار الطباعة 
 احلديثة

ية كلية الترب

-النوعية

جامعة 

 المنوفية

2    
ى ضوء العالقة بين المعلم والمتعلمين ذوى االحتياجات الخاصة ف

  دراسة منشورة -الفكر التربوى االسالمى

 

مركز البحوث 
 ربويةالت

جامعة 
 الباحة

 دراسة منشورة –دور التربية الفنية فى تنمية الوعى الجمالى  3
مركزالبحوث 
فى األداب 
والعلوم 
 التربوية

جامعة 
 الباحة

 ماجستير ودكتوراه ألشراف و المناقشة على الرسائل العلمية ا

 رسائل 2 اشراف على رسائل املاجستري- 1
 رسائل 3 الدكتوراهاشراف على رسائل - 5

5 رسائل املاجستري مناقشة -3    

الدكتوراهرسائل  مناقشة -2    
 دراسات العلميةالبحوث والتحكيم 

 البلد اجملله  احملكم عنوان البحث لباحثأسم ا التاريخ

5118 
طالب 

 الجامعة

الب المؤتمر العلمى الثانى لطتحكيم بحوث ب

 وطالبات التعليم العالى باجامعات
ةالسعودي جامعة الباحة  

5118- 

5181 
 باحثين

ة بجامع – عضو بلجنة تحكيم بمجلة علمية

 الباحة

مجلة البحوث 

والدراسات 

 التربوية

ةالسعودي  

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

 (الورشالدورات والتدريب وووالمحاضرات المشاركة في المؤتمرات والندوات )الحضوروالتنميه المهنيه 

 تنظيم(و أمشاركة المؤتمرات ) –8 

 اجلهة املنظمه عنوان البحث نوع املشاركه التاريخ

 5185 

 

 

ىحث نظرتقديم ب مددددددخل فدددددى تصدددددميم اختبدددددارات فنيدددددة الكتشددددداف  

   يدةالموهوبين ولإلفدادة منهدا فدى مجدال األشدغال الفن
          

مدددددؤتمر كليدددددة 

التربيدددة الفنيدددة 

   الدولى الثالث

(حلوانجامعة  ) 

 5183 

 

  تقديم بحث نظرى
دراسة لبعض مختارات الخصر التراثية السعودية 

 للزى والزينة واستلهام مقوماتها فى عمل مكمالت
مدددددؤتمر كليدددددة 

التربيدددة الفنيدددة 

 الدولى الرابع



 (حلوان)جامعة 

 

 (و اعدادأمشاركة ) ورشالالتدريب و -3

 

 البحث عنوان الورشه نوع املشاركه التاريخ

 5112 

 

 

إعدددددددددددددددددددددداد 

 دريبــــــــوت

 

-ة   ئات الخاصإعداد وتدريب معلم التربية الفنية للف  

كليددددددددددددددددددددددددددددة 

  التربيةجامعددددددة     

     الباحة

 

 5111-

5112-

5111 

 

إعددددددداد ورش 

 ة متعددةــفني

 

رسم  -ورش فنية فى مجاالت مختلفة ) أشغال فنية

 أشغال خشب ومعادن ( -طباعة –تصميم و

كليددددددددددددددددددددددددددددة 

التربيةجامعددددددة     

     الباحة

 

 المعارض الخاصه والعامه االنشطة الفنية
المعارض الخاصة -8  

 املكان أسم املعرض التاريخ

ــاتــامـيف خـــتـــول 8881  آتيلية  القاهرة 

 القاهرة -السعودية  الموتيفات الشعبية بين الــخيال والــواقعيــــة 5112

 

 القاهرة -السعودية  حوار الشكل والفراغ فى المشغوالت المجسمة                 5111   

 القاهرة -السعودية  رؤية تشـكيلية معاصرة فى الموروث الشـعبى                  5112   

 آتيلية  القاهرة        تشـــكيل فنـــى فى فــراغ الدائــــرة                         5118   

 آتيلية  القاهرة رؤية جماليــة لتحـليـالت هنــدسيــة                      5181   

 آتيلية  القاهرة تشــــكيالت إيــــقاعيـــــة                            5185   

 آتيلية  القاهرة تــوليفــــات تشـــــكيليـــة                           5185   

 آتيلية  القاهرة تــراكــب فـــنى فى محـــيط الدائـــرة                      5183  

 امةالمعارض الع - 5
 اجلهه املنظمه أسم املعرض التاريخ

مددددددددددددن 

8881 

الددددددددددددى 

5182 

 المشاركة فى معارض عامة داخل وخارج جمهورية مصر العربية

جامعات مصرية 

وعربية وهيئات 

 ووزارات متعددة

 

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

 

        البحثيه والفنيه و المنحالمقتنيات  والجوائزأنشطة اخري 

 



 املكان نشاطنوع ال التاريخ
8812 

 جائزة مركز أول على مستوى الجامعة فى مجال طباعة المنسوجات  
 جامعة حلوان

 

 8881مددددددن 

 5118الى 
 المشاركة فى أنشطة كلية التربية الفنية

 

 جامعة حلوان
 

 

 5112مددددددن 

 5181الى 
 جامعة الباحة  وتحكيم معارض فنية  – مشرف النشاط الفنى              

 جامعة الباحة  مقتنيات فنية بكلية التربية                         5181     
 5188مددددددن 

  5182الى 

  المشاركة أنشطة الكلية وأنشطة ومشروع أعمال التطوير المستمر 

 CIQAP والتأهيل لإلعتماد  

 كلية الرتبية الفنية 
 لوانجامعة حــــــــــ 

 

ةالمهام األكاديمي  

 اجلهة املسؤله نوع املهمه التارخيه من اىل

5112  

ووضع مقررات  - التكليف بإنشاء قسم للتربية الفنية بجامعة الباحة
الئحة   ملرحلة البكالوريوس وفق  األكادمييومفردات التخصص 

 )مؤسس القسم ابجلامعة ( اجلودة املطبقة جبامعة الباحة

لية التربية ك

جامعة 

 الباحة 

 

5112  

5111  

5118 

 أول رئيس قسم للتربية الفنية بجامعة الباحة
كلية التربية 

جامعة 

 الباحة 

 

 
 النتداباالعارة وا -8

 

 اجلهة املسؤله نوع املهمه التارخيه من اىل
8888  

5118 
 جامعة عين شمس قسم التربية الفنية–إنتداب للتدريس بكلية التربية النوعية 

 

8888  

5118 
 جامعة المنوفية قسم التربية الفنية–إنتداب للتدريس بكلية التربية النوعية بأشمون

 

5115  

5181 
 جامعة الباحة -المعلمين ) التربية حاليا (  إعارة للتدريس لكلية

السعــوديـــة        

 جامعــة البـــاحــة           

 

 تقديرجلوائز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات الا
 مصدرها اتريخ احلصول عليها املناسبة وع اجلائزةن



 جائزه

 
ة     ختام األنشطة العلمية والفني    

5000 

 مديرجامعة الباحة 

شكر وتقدير اتشهاد كلية  تحقيق خطط النشاط الفنى بال   

 العام الدراسي

اىل  5002من 
5010 

التربيه  كليةعميد 

 بجامعة الباحة

 منحه بحثيه

 
 

 الدراسيالعام 

 وزارة الثقافه 
\  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القسم أحمد وجيه حسن أ.د /  األسم

 األشغال الفنية 

 والرتاث الشعىب
 م5010/ 11/ 52 التاريخ أ.د / أحمد وجيه حسن التوقيع



 بسم هللا الرمحن الرحيم

 (ومعاونيهم)سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 
 

 
 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة

 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول
 السيد حممد  عبد العظيم  أمال 

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

MOHAMED 

ELSAID  
ABDEL AZIM AMAL 

 املنوفية املكان 2691/ 21/ 30 التاريخ اتريخ ومكان امليالد

 12196366211 التليفون أرملة احلالة االجتماعية

.Amalazim3012@gmail الربيد االلكرتوين

com رابط الصفحة الشخصية  

مدى  االجنليزية اليت  جتيدها اللغات
 اإلتقان

 جيد
 
 

 ةلـمـيــعـال املؤهالتثـانـيـاً : 

 الدرجـةمسمى 
اتريخ احلصول 

 عنوان الرسالة مصدرها عليها

بكالوريوس 
 الرتبية الفنية

 

0991 
 

كلية التربية 

 الفنية

 

ماجستري الرتبية 
 الفنية

 

0991 
 

كلية التربية 

 الفنية

إمكانات طباعة االستنسل على المنسوجات من خالل )
 (.توظيف البعد الثالث االيهامي لتحقيق قيم حركية

 



دكتوراة الرتبية 
 الفنية

 

0222 

 

كلية التربية 

 الفنية

)تطوير تقنيات وجماليات فن العقد والروابط إلثراء 
 الجانب اإلبداعي(.

 

استاذ طباعة 
 املنسوجات

 

0200 

 

كلية التربية 

 الفنية

 

 :واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 
 ستمرةم الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة
ةكلية التربية الفني معيد        0991الى  0/0990/ 7من  

    07/00/0222الى   00/0991/ 8من  ةكلية التربية الفني مدرس مساعد

    07/00/0222من  كلية التربية الفنية مدرس

جامعة  -كلية التربية النوعية منتدبمدرس 

 القاهرة
0220 - 0220  

لفنيةكلية التربية ا استاذ مساعد   09/5/0200الى  00/0221/ 02من  

رئيس قسم الرتبية 
 الفنية

كلية التربية الفنية واالقتصاد 

 السعودية -المنزلى بالقصيم 
  0221الى  0222من 

كلية التربية الفنية واالقتصاد  استاذ مشارك

 السعودية -المنزلى بالقصيم 
  1116اىل   1119من 

 الى االن اىل اآلن 16/1/1121ن م كلية التربية الفنية استاذ   

استاذ مادة شعبة 
 طباعة املنسوجات

 الى اآلن  1126/  2/6من كلية الرتبية الفنية

    

 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

2005 

 ( كمدخل للطاقة االبداعية في الموضوع بحث منشور بعنوان
مجلة )بحوث في التربية الفنية  – تدريس طباعة المنسوجات

 م.5002المجلد الرابع عشر  –جامعة حلوان  –والفنون( 
 

مجلة )بحوث فى 

التربيةالفنية 

كلية  –والفنون 

 -التربية الفنية

 جامعة حلوان

0221 

  بحث منشور بعنوان )أساليب لتقييم األعمال الفنية في مادة
سع بكلية طباعة المنسوجات مجلد )المؤتمر العلمي التا
جامعة  –التربية الفنية( المحور األول التربية الفنية والتعليم 

 م.5002حلوان 
  

مجلد )المؤتمرالعلمى 

 -التاسع( المحور االول

 -كلية التربية الفنية

 جامعة حلوان



0227 

  بحث منشور بعنوان )طريقة االكتشاف كمدخل لتدريس
ربية التوليف في طباعة المنسوجات ، مجلة بحوث في الت

 م.5002جامعة حلوان  –المجلد العشرين  –الفنية والفنون( 
 

مجلة )بحوث فى 

 – (التربيةالفنية والفنون

كلية -المجلد العشرين 

جامعة  -التربية الفنية

 حلوان

0228 

  بحث منشور بعنوان )االستفادة من االتجاهات الحديثة
والمعاصرة في إعداد تصميمات مبتكرة للجلبات الحريمي 

تخدام بعض االساليب الطباعية( "المؤتمر الدولى األول باس
– "الحضارات قنوات االتصال بين الشعوب"بجامعة المنيا 
 م.5002جامعة المنيا 

 

 –المؤتمر الدولى االول 

الحضارات قنوات 

االتصال بين الشعوب 

 جامعة المنيا 

0202 

  بحث منشور بعنوان )إثراء التصميمات الطباعية بتوظيف
ت الخط العربي والحفاظ على الهوية العربية( الملتقي جماليا

 –جنوب(  –الدولى الثاني للفنون التشكيلية )حوار جنوب 
جامعة  –الفن التكشيلي بين القيم المادية والقيم الروحية 

 م.5000 –أسيوط 
 

الملتقى الدولى الثانى 

 –للفنون التشكيلية 

 –جنوب  –حوار جنوب 

 جامعة اسيوط

0200 

نشور بعنوان ) فنون الطباعة المعاصرة بين القصد بحث م
المجلد  –بحوث في التربية الفنية والفنون(  والتلقائية( مجلة

جامعة حلوان -العدد الخامس والثالثون  –الخامس والثالثون 
 م.5005

مجلة )بحوث فى 

 –التربيةالفنية والفنون( 

المجلد الخامس 

كلية التربية -والثالثون 

 حلوانجامعة  -الفنية

0202 

  بحث منشور بعنوان ) االنتاج االبداعى المعاصر فى ضوء
الشراكة المجتمعية( مؤتمر كلية التربية الفنية الدولى الرابع ) 

كلية  -الفنون والتربية فى األلفية الثالثة(  المحور األول
 م5002 -التربية الفنية_ جامعة حلوان

 

مؤتمر كلية الترية الفنية 

) الفنون  -الدولى الرابع

والتربية فى االلفية 

 –الثالثة( المحور االول 

 جامعة حلوان

 :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -

 :دكتوراه(التى تم مناقشتها –) ماجستير علمية االشراف على الرسائل ال
 :رسائل  7 رسائل الماجستير 
 :رسائل 5 رسائل الدكتوراه 
  رسائل  91 :رسائل قام العضو بمناقشتها 
  4 فى مرحلة االعداد:مسجلة و رسائل 

 



 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
 اوال : المعارض الخاصة

 املكان أسم املعرض التاريخ

2003 

  معرض "حوار الشفافية" بقاعة "حورس" بكلية
 م.5002التربية الفنية بالزمالك 

 
 

  بقاعة "حورس" بكلية
التربية الفنية بالزمالك 

 .م5002
 

2005 

  "معرض "تراكبات وحوارات لونية" بقاعة "حورس
 م.5002بكلية التربية الفنية بالزمالك 

 

  بقاعة "حورس" بكلية "
 التربية الفنية بالزمالك 

 

2006 
  معرض "حوار .. ديناميكية .. تعبير" باتيلية

 م.5002جماعة الفنانين والكتاب  –القاهرة 

  بقاعة تحية حليم باتيليه
 .القاهرة 

 

2007 

 بنقابة "الفنانين  –عربي خط "روحانيات" معرض
 م.5002التشكيليين" باألوبرا المصرية بالجزيرة 

 

  بنقابة"الفنانين
باألوبرا التشكيليين"

 .المصرية بالجزيرة
 

2008 

  بقاعة  –معرض "حروف ومعاني" بالخط العربي
 م.5002 –"أنجي افالطون" باتيلية القاهرة 

 

 ون" بقاعة "أنجي افالط
  –باتيلية القاهرة 

 

0202 

  "بقاعة األرض ساقية  -معرض "تشكيالت عربية
 م.5000 -الزمالك  -الصاوي 

 

بقاعة األرض ساقية الصاوي 
 الزمالك  -

0202 

  "بقاعة حورس بكلية  –معرض "واقعية .. تعبير
 م.5000 –بالزمالك  –التربية الفنية 

 

بقاعة حورس بكلية التربية 
 مالك .بالز  –الفنية 

0200 

  "بقاعة تحية  –معرض "ما بين الحركة والسكون
 م.5005 –حليم باتيليه القاهرة 

 
 

  بقاعة تحية حليم باتيليه
 القاهرة.

 

ثانيا: المعارض 

 الجماعية

 المحلية

  

0220 

  معرض اعضاء هيئة التدريس المصاحب لمؤتمر
 م5005"التربية الفنية وتنمية الطفل العربي" 

 

 الزمالك -كلية التربية الفنية



0220 

  معرض رؤى فنية العضاء هيئة التدريس بكلية
جامعة حلوان بقاعة الفنون  –التربية الفنية 

 م.5005التشكيلية بدار االوبرا 
 

 
دار  –قاعة الفنون التشكيلية 

 االوبرا 

0222 
بقاعة ساقية عبد المنعم  –معرض كلية التربية الفنية 

 م.5002ك الصاوي بالزمال

قاعة ساقية عبد المنعم 

الزمالك -الصاوى   

0222 

 عمال الصغيرة السادس معرض صالون اال- 
 م.5002 –بمجمع الفنون بالزمالك 
 

 مجمع الفنون بالزمالك

0222 
 للفنون لفناني معرض وزارة التربية الفنية والتعليم الثالث

 م.5002ةبالمملكة العربية السعودي .منطقة القصيم 

القيم  –الملك خالد  مركز

 المملكة العربية السعودية

0202 
"المعرض العام" الثالث والثالثون بقصر الفنون بالجزيرة 

 م5000

االوبرا دار  –قصر الفنون 

 بالجزيرة

0200 

  معرض "تواصل األجيال" بقاعة الشهيد أحمد
 م.5000 –كلية التربية الفنية بالزمالك  –بسيوني 

 

 -يونى قاعة الشهيد أحمد بس

 الزمالك

0200 
  قصر  -يناير" 52معرض "تنويعات على لحن

 -قصر ثقافة روض الفرج  م.5000مارس  –ثقافة روض الفرج 

0200 

 ( فناني جروب0ارب إبداعية )معرض جماعي "تج 
وتجارب إبداعية في التربية الفنية" ، قاعة الشهيد 

 م.5000أحمد بسيوني ، ديسمبر 
 

 -ى قاعة الشهيد أحمد بسيون

 الزمالك

0200 

  "مركز سعد زغلول الثقافي -معرض "حلوة يا بلدى
 م.5000سبتمبر  –)بيت األمة( 

 

 –مركز سعد زغلول الثقافى 

 بيت االمة

0200 

  المعرض العام" الرابع والثالثون بقصر الفنون"– 
 م.5005بالجزيرة دار األوبرا 

 

دار االوبرا  –قصر الفنون 

 بالجزيرة

0200 

( بعنوان )مصر 5ي "تجارب إبداعية )معرض جماع
بعيون مبدعيها( ، قاعة مركز االبداع باالسكندرية 

 م5005

قاعة مركز األبداع 

 باالسكندرية

0202 
معرض كلية التربية الفنية المصاحب لمؤتمر كلية التربية 

 م .5002-قصر الفنون باالوبرا-الفنية 

دار االوبرا  –قصر الفنون 

 .بالجزيرة

دار االوبرا  –قصر الفنون صالون األول للنسجيات( الدورة التأسيسية معرض )ال 



 .بالجزيرة م.5002 -قصر الفنون باالوبرا -االولى 

0202 
مركز الجزيرة للفنون  –معرض كلية التربية الفنية 

 م.5002 –بالزمالك 
مركز الجزيرة للفنون 

 بالزمالك

 قاعة بيكاسو بالزمالك معرض ) تراث معاصر( 0201

 طلعت حرب -اتيليه القاهرة معرض ) جماعة الطباعيات( 0207

  معرض)القدس عاصمة االعالم العربى( 0201
جمعية محبى الفنون الجميلة 

 جاردن سيتى –

 اسكندرية -معرض القدس سالم  0207
قاعة العرض بمكتبة 

 االسكنرية

 بالدقى  السفارة الفلسطينية السفارة الفلسطينية –معرض القدس لنا  0207

 الهناجر -معرض القدس  0208
مركز الهناجر للفنون بدار 

 االوبرا

 ثالثا: المعارض الجماعية الدولية

0220 

  جماعي باكاديمية الفنون التابعة لمعهد معرض
بهزار بمدينة طشقند بمناسبة التبادل الثقافي بين 

 م.5000اوذبكستان وجمهورية مصر 
 

 -اكاديمية الفنون بطشقند 

 بكستاناوذ

0222 
معرض وزارة التربية والتعليم الثالث للفنون التشكيلية 

 لفناني وفنانات منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية 

–مركز الملك خالد الحضارى 
 منطقة القصيم بالسعودية

 قصر الفنون باالوبرا لتقى القاهرة الدولى لفنون الخط العربىم 0201

 قصر الفنون باالوبرا ولى لفنون الخط العربىملتقى القاهرة الد 0207

 قصر الفنون باالوبرا ملتقى القاهرة الدولى لفنون الخط العربى 0208

 قصر الفنون باالوبرا ملتقى القاهرة الدولى لفنون الخط العربى 0209

 اجلوائز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات التقدير
 مصدرها ل عليهااتريخ احلصو  املناسبة وع اجلائزةن

 شهادة تقدير

  معرض وزارة التربية والتعليم
الثالث للفنون التشكيلية لفناني 

 –وفنانات منطقة القصيم 
  –السعودية 

 م0222
مركز الملك خالد 

 الحضارى بالسعودية

 شهادة تقدير

  ميدالية وشهادة تقدير على
المشاركة الفعالة في الملتقي 
الدولى لفنون األطفال العرب، 

 بكلية التربية الفنية.
 

 كلية التربية الفنية م0202



 شهادة تقدير

شهادة شكر وتقدير على المشاركة فى 
فعاليات مؤتمر كلية التربية الفنية 
الدولى الثالث بعنوان) التربية الفنية 

 ومواجهة العنف(.

 كلية التربية الفنية 0200

 فلسطينيةالسفارة ال 0207 عن معرض )القدس لنا ( شهادة تقدير
\  

 املهام األكادميية
 ثالث أحباث :ابملؤمترات واجملالتحتكيم االحباث 

، وجملة كلية الرتبية 6102: 6106اكتوبر من  6ية جبامعة وحتكيم العديد من اآلحباث ابملؤمترات الدول
 .6102الفنية

 مخسة ترقيات :للرتقيات ابللجنة العلمية حتكيم االنتاج العلمى
  



 بسم هللا الرمحن الرحيم

 (ومعاونيهم)سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 
 

 
 صوره شخصيه

 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول
 سلطان ابراهيم فتحي  امل 

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

Soultan Fathi Amll 

 الدقهلية املكان م52/5/7691 التاريخ اتريخ ومكان امليالد

 07090616609 التليفون متزوجة احلالة االجتماعية

amllsoultan@gmail.coِ   الربيد االلكرتوين

m 
  رابط الصفحة الشخصية

 االجنليزية االيت  جتيده اللغات
مدى 

 جيد اإلتقان
 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

اتريخ احلصول  الدرجـةمسمى 
 عليها

 عنوان الرسالة مصدرها

ية ماجسترييف الرتب
 الفنية

 النظم اهلندسية يف الكليم الشعيب كمصدر لصياغات نسجية جديدة جامعة حلوان م6991

ية دكتوراه يف الرتب
 الفنية

االمكاانت التشكيلية للنسيج املرسم املستوحاه من اساليب املدرسة  جامعة حلوان م1006
 التاثريية

 

 
   

 :واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 

mailto:ِamllsoultan@gmail.com
mailto:ِamllsoultan@gmail.com


 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل ظيفةدالو 
  م6990 كلية التربية الفنية معيدة

  م6991 كلية التربية الفنية مدرس مساعد

مدرس النسجيات 

 اليدوية 

  1006 كلية التربية الفنية

كلية التربية النوعية عين  مدرس منتدب 

 شمش

 1002الي 1006

 1062الي 1066

 

  1001 فنية لالتربية اكلية  مساعد استاذ 

  5072  كلية التربية الفنية استاذ

منسق معيار اهليكل 
 التنظيمي

 الي االن 5077 كلية التربية الفنية

 الي االن 5077 كلية التربية الفنية االرشاد االكادميي 

مرجع داخلي 

لبرنامج 

 الدكتوراه

 الي االن 1062 كلية التربية الفنية

 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

 وممتداته6/6االمكانات التشكيلية للنسيج السادة  م1002
 مجلة بحوث في التربيه

 الفنية

 م1001
دراسة مقارنة بين السدو والكليم في مصر, المملكة السعودية 

 وقطر

المؤتمر العلمي التاسع 

 كلية التربيه الفنية

 القيم الجمالية والفنية للحمة غير الممتدة م1002
مجلة بحوث في التربيه 

 الفنية

 م1060
عم لدالخامة كوسيط تعبيري باستخدام مهارات التفكير االبداعي 

 التواصل في تدريس النسجيات اليدوية

مؤتمر فيالدلفيا الدولي 

 الخامس عشر

 م1066

تعليمي باستخدام الفيديو الكساب بعض المهارات  فاعلية برنامج

النسجية والتحصيل لدي تالميذ الصم وضعاف السمع بالمملكة 

 العربية السعودية

مجلة بحوث في التربيه 

 الفنية

 م1061
التربية الفنية في اهمية الوعي البيئي واالحساس تفعيل دور 

 بالجمال في المجتمع

مؤتمر التربية الفنية 

الثالث الدولي بعنوان: 

التربيه الفنيةومواجهة 

 العنف

 م 1062
برنامج مقترح لتفعيل اساليب جديدة في مجال النسجيات  اليدوية 

 لتنمية ابداعات االطفال

مؤتمر التربية الفنية 

 لدولي االرابع ا

   



    

 

 :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -

 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
 

 املكان أسم املعرض التاريخ

 كلية التربية الفنية االشكال الهندسية والفراغ  م1002

 كلية التربية الفنية ايقاعات ملمسية م 1002

 كلية التربية الفنية االمكانات التشكيلية لبقايا االقمشة  م 1002

 كلية التربية الفنية شرائط نسجية م 1002

 كلية التربية الفنية معرض منشور بعنوان تشكيالت وتعبيرات خطية  م 1061

 كلية التربية الفنية رؤية معاصرة للمعلقة النسجية علي نول الشريط م1062

 م 1001
ريس المصاحب لمؤتمر التربية دهيئة التمعرض اعضاء 

 الفنية وتنمية الطفل العربيكلية التربية الفنية 
 كلية التربية الفنية

 معرض اعضاء هيئة التدريس  م1001
بقاعة الفنون التشكلية بدار 

 االوبرا

 م 1002
معرض اعضاء هيئة التدريس وطالب كلية التربية 

 الفنية 
 بساقية عبد المنعم الصاوي

 م 1002
معرض شباب الخرجين ملتقي جامعة حلوان السادس 

 لتشغيل خريجي الجامعة 
 جامعة حلوان

 م1002
اشتراك بالمعارض المقامه الجنادرية للتراث وسيدات 

 اعمال بالقصيم 

كلية التصاميم واالقتصاد 

 المنزلي بالقصيم السعودية

 م1061
ث االمعرض المصاحب لمؤتمر قسم االشغال الفنية والتر

 الشعبي
 كلية التربية الفنية

 م1062
المشاركة بمعرض الدورة التاسيسة االولي لفنون 

 النسجيات اليدوية
 بقصر الفنون

 بقصر الفنون -21-المشاركة بالمعرض العام  م 1062

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

 شكر وتقدير
ملتقي جامعة حلوان السادس لتشغيل 

 خريجي الجامعة
 جامعة حلوان م1002



 شكر وتقدير
عضو بلجنة تحكيم وتقييم االعمال  

 الفنية بمسابقة القصيم االولي
 م1002

جمعية الملك عبد 

 العزيز

 شكر وتقدير

المشاركة في معرض وزارة التربية 

والتعليم الثالث للفنون التشكيلية 

 لفناني وفنانات منطقة القصيم 

 وزارة التربية والتعليم م1002

 شكر وتقدير

المشاركة في عمليات التقويم التي 

اجراها فريق المراجعين الخارجين 

 للجامعة

 جامعة القصيم م1009

 شكر وتقدير

المشاركة في اعداد الخطة 

االستراتيجة لكلية التصاميم و 

 االقتصاد المنزلي

 م1009

كلية التصاميم و 

االقتصاد المنزلي 

 جامعة االقصيم

 شكر وتقدير

المشاركة في فاعلية مؤتمر كلية 

ة الدولي الثالث ) التربيالتربية الفنية 

 الفنية ومواجهة العنف(

 كلية التربية الفنية م1061

 وتقدير شكر

المشاركة في فاعلية مؤتمر كلية 

التربية الفنية الدولي الرابع )الفنون 

 و التربية في االلفية الثالثة(

 كلية التربية الفنية م1062

 شكر وتقدير
معيار  المشاركة  الفعالة كمنسق

 الهيكل التنظيمي

الي  1061من 

 االن
 كلية التربية الفنية

\  
 



 (ومعاونيهم)سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 
 

 
 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة

 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول

  عبد القادر محمد اشرف

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

Abd AL Kader Mohamed Ashraf 

  املكان  التاريخ اتريخ ومكان امليالد

 002/01001415009 التليفون  احلالة االجتماعية

 الربيد االلكرتوين
: 

ASHKADER@HOTMA

IL.COM 

https://www.faceboo رابط الصفحة الشخصية

k.com/ashraf.a.kader 

 االجنليزية االيت  جتيده اللغات
مدى 

  اإلتقان
 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

مسمى 

 الدرجـة

تاريخ 

الحصول 

 عليها

 عنوان الرسالة مصدرها

بكالوريوس 

 التربية الفنية

ـ جامعة  4891

 حلوان

 

ماجستيرفي 

 التربية الفنية

دراسته للمالبس واألزياء لبدويات الوادي الجديد  جامعة حلوان م4880

 الفنيةكمدخل لتدريس األشغال 

دكتوراه في 

 التربية الفنية

الصياغات البنائية للحلي الشعبية المصرية كمدخل  جامعة حلوان 4881

 لتدريس فن الحلي المعاصر 

https://www.facebook.com/ashraf.a.kader
https://www.facebook.com/ashraf.a.kader


 
   

 :واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 
 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة
  م4898 كلية التربية الفنية معيدة

  م4880 كلية التربية الفنية مساعدمدرس 

مدرسا 

 لالشغال الفنية

  4881 كلية التربية الفنية

  7001 فنية لالتربية اكلية  مساعد استاذ 

بقسم  استاذ

األشغال الفنية 

 والتراث الشعبي

  3102  كلية التربية الفنية

 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

   

7001 

شارك فى تاليف عدة اجزاء من الموسوعة 

الفنيةالضوئية  التراثية لالزياء للشعبية والحلى فى   

 مصر 

المركز القومى 

 للمسرح

7042 

له ستتتة ابحاث علمية منشتتورة بمجلة ابحاث كلية التربية 

الفنيتتة والممتمرالتتدولى لكليتتة التربيتته النوعيتتة جتتامعتتة 

التتدولى لكليتتة التربيتتة الفنيتتة استتتتتتيوؤ والممتمر العلمى 

 جامعة المنيا والهيئة العامة لقصور الثقافة .
 

 

 

 :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -

 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية

   المعارض الخاصة :

 كلية التربية الفنية معرض خاص 4891

 أبو ظبي بقاعة العرض الكبرى 7001

 باتيلية القاهرة خاصمعرض  7002



 بساقية الصاوى بالقاهرة معرض خاص 7009

 بساقية الصاوى بالقاهرة معرض خاص 7008

7041 
 

 كلية التربية الفنية معرض خاص بقاعة الشهيد أحمد بسيوني

 معرض خاص بقاعه 7048
بانتشيفو  -مركز ارهيفو

 بصربيا

 معرض خاص بقاعة المركز الثقافى 7048
 وببلجراد . اوموليشاببلدة 

 صربيا

 المعارض الجماعية

4889  ،

7002   ،

7009 

 القاهرة   بالقاهرة  المعرض العام

7001  ،

7009  ،

7008 

 القاهرة  صالون اتيليه القاهرة 

 مرسى مطروح قصر الثقافة "مرسى مطروح"  7009

 سيوة قصر ثقافة سيوة  7009

 األوبرادار   المصرية  دار األوبرا 7009

 قاعة ؤه حسين بالهرم معرض مفهوم الزمن  7008

7041  
شارك باعماله فى المهرجان الدولى الثانى 

 للفنون التشكيلية
 بمدينة الغردقة

7048 
معرض ثورة يناير بقصر االمير ؤاز  صندوق 

 .التنمية الثقافية  
 

   للفنون التشكيلية معرض جامعة حلوان 7040

7041 
المعرض العام ليوبيل التربيه الفنية بمناسبة 

  عام على انشائها  80مرور

قصر الفنون بدار االوبرا 

 المصرية 

 بقصر الفنون باالوبرا  الصالون االول للنسجيات  7041

7002  ،

7009  ،

7047   .

7048 

 بقاعة الجزيرة للفنون كليه التربية الفنيةمعرض أعضاء هيئة التدريس 

7041 
شارك فى ملتقى قصبة الفنان للفنون التشكيلية 

 فى ابريل وسبتمبر الثانى والثالث 

بالمملكة بقلعة امكونة 

  المغربية 

7048 
شارك فى السمبوزيوم الدولى للتصوير التابع 

 لليونسكو 
 روسيا – موسكو

7048  -

7042 

شارك فى السمبوزيوم الدولى للتصوير التابع 

  لجماعة سفراء الفن 

 –بانتشيفو  –بلجراد 

 صربيا



 
 األنشطة املختلفة 
 الجهة التاريخ النشاط

بجامعة تحكيم جائزة اإلبداع 

 اإلمارات

7000/7004  

 ،

7004/7007 

 جامعة اإلمارات

تحكيم األعمال الفنية الفائزة 

للجامعة والتي اشتركت في 
 جامعة أم القرى 7000/7004

7048      . 
شارك فى الورشة الدولية للفن المعاصر لجماعة 

 السرد 

  -الهند  -بنيودلهى 

 

7048 

شتتتتتتارك بمعرض يوم االرض والتابع لصتتتتتتندوق  

 التنمية الثقافية  .

 

 بقصر االمير ؤاز 

7042 

.7041 

 ى االول فشارك فى السمبوزيوم الدولى للتصوير 

 

نة  جاتزينمدي لة   - امي دو

 ارمينيا 

7042 
شارك فى الورشة الدولية للفن المعاصر لجماعة 

 السرد 

 بالهند  –براجستان 

 

 النمسا   –فيينا  شارك فى السمبوزيوم االول ) مهرجان االلوان (  7048

7042 
 openمعرض جماعى ) فيما بعد المعاصتتتتترة ( 

area  لنشر التذوق فى االحياء الفقيره 
   تركيا

7042 
 openمعرض جماعى ) فيما بعد المعاصتتتتترة ( 

area  لنشر التذوق فى االحياء الفقيره 
   بالهند -بجابور

7042 
فى  الثانىشارك فى السمبوزيوم الدولى للتصوير 

 مهرجان االلوان  -
 النمسا –فيينا 

يونيو 

7049 

شتتارك فى ملتقى ستتلستتبيل التشتتكيلى الثالث التابع 

 لوزارة الرى والموارد المائيه .
 اسيوؤ

 ايطاليا   –نابولى  فى شارك فى السمبوزيوم الدولى للتصوير  7041

 الورشه الدوليه للفن المعاصر شارك فى   7049

مقتتتاؤعتتتة فرانن كتتتابتتتانتتتا 

 بصربيا 

 

 سيربرانا جزيرو بصربيا شارك فى السمبوزيوم الدولى للتصوير  7049

7041 

 شتتتارك فى الورشتتته الدوليه ومعرض االستتتطورة 

 .للتصوير

 

  ايطاليا  –نابولى 

  شمال لبنان  –اهدن  شارك فى السمبوزيوم الدولى للتصوير  7049



مسابقة جامعة أم القرى لدول 

 مجلس التعاون الخليجي

عضو لجنة التحكيم والفرز 

والتنسيق ببينالي جامعة 

 للفنوناإلمارات العربية المتحدة 

والذي أقيم  التشكيلية الدولي

 مصاحب لليوبيل الفضي للجامعة

7000/7004 

جامعة اإلمارات 

العربية المتحدة 

للفنون التشكيلية 

 الدولي

حاضر واشترك فى الندوة 

الدولية القامة قاعدة بيانات 

النقاذ الحرف الشعبية من 

االندثار  باشراف منظمة 

 اليونسكو

 منظمة اليونسكو 7001

منحة مرسم سيوة بهيئة قصور 

 الثقافة
 سيوة 7008

شارك فى تحكيم المسابقة الفنية 

بعنوان عبور الوؤن والتى 

اقامتها هيئة قصور الثقافة مع 

الشئون المعنوية للقوات 

 المسلحة بقصر ثقافة الجيزة

 قصر ثقافة الجيزة 7041

عضو لجنة التحكيم الدولية 

لبينالى الفنون والثقافة الثالث 

المنعقد بالقاهرة تحت رعايه 

 صالون الخريف الفرنسى

والمقامة فى مركز الجزيرة 

 التابع لوزارة الشباب  

7041 

مركز الجزيرة 

التابع لوزارة 

 الشباب  

عضو لجنة االختيار والتحكيم 

 لصالون اتيلية القاهرة
7008  

عضو لجنة تحكيم الفنون لمراكز 

االبداع على مستوى الجمهورية 

التابعة لوزارة الشباب فى 

 االسكندريه  

 االسكندريه   7041

رئيس لجنه التحكيم والمشتتتتتترف 

على مستتتتتتتتتابقتتتات هواة مراكز 

الفنون التابعه لوزارة الشتتتتتتباب 

 والرياضه

الى  7041

 الوقت الحالى

وزارة الشباب 

 والرياضه

قومسيير المسابقة الفنية 

واالدبية الثانية الكبرى بهيئة 

قصور الثقافة  والتى اقيمت على 

 بقصر ثقافةمستوى اقاليم مصر 

 الجيزة

 قصر ثقافة الجيزة 7041



عضو لجنة تحكيم المسابقات 

الفنية التشكيلية على مستوى 

 كليات جامعة حلوان    

7002  

7009  

7041  

7041   

 جامعة حلوان    

 : اجلوائز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات التقديرستة عشر 
  7042جائزة افضل تنفيذ فنى فى الدورة الثالثة لمهرجان فن الحلى  

 المركز القومى للفنون التشكيلية بالقاهرة .        

 



 (ومعاونيهم)سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 
 

 
 
 

 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول
 خالف  مصطفى محمد سعيد  أيمن

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

khallaf Muhamed Saeid Ayman 

 محافظة القليوبية املكان 5891/ 2/4 التاريخ يالداتريخ ومكان امل

 09000020010 تليفون  احلالة االجتماعية

 الربيد االلكرتوين
Ayman.khallaf2222@gmail.com 

رابط الصفحة 
 الشخصية

Ayman Khallaf 

 األجنليزية  يدهاجياليت   اللغات
مدى 

 جدا جيد اإلتقان
 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

اتريخ احلصول  الدرجـةمسمى 
 عنوان الرسالة مصدرها عليها

بكالوريوس التربية 

 الفنية 

التربية الفنية كلية  2002
 حلوان جامعة

 

ماجستير التربية الفنية 

 جامعة حلوان 
التربية الفنية كلية  2002

 حلوان جامعة
هيئات تشكيلية مبتكرة باستخدام عجائن الخشب 

 الخشبية .كخامة مكملة للمشغولة 

دكتوراة الفلسفة فى 

التربية الفنية تخصص 

 أشغال خشب 

  

التربية الفنية كلية  8102
 حلوان جامعة

مفهوم الزوال في فنون ما بعد الحداثة كمدخل 
 الستحداث عمل فني خشبي

 

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

  2002 بكلية التربية الفنية جامعة حلوان عيد م



  م  2002 بكلية التربية الفنية جامعة حلوان مساعد مدرس

 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

0090 
األبعاد التشكيلية الستخدام مخطط فرونوي وتطبيقاته إلثراء 

 مجال أشغال الخشب

امعة مجلة كلية التربية الفنية ج

 حلوان 

0090 
 استحداث أعمال فنية خشبية مستمدة من مفهوم الزوال

 
امعة مجلة كلية التربية الفنية ج

 حلوان 

 :ماجستير ودكتوراه لرسائل العلمية  ددع -

 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
 

 كانامل أسم املعرض التاريخ

 المعارض العامة

8112 
معرض كوميكس " أنا موجود ولكنك ال تراني"  بقاعة 

 أحمد بسيوني 

قاعة الشهيد احمد بسيونى بكلية 

 التربية الفنية بالزمالك  

8102 
 معرض كلية التربية الفنية

 
 مركز الجزيرة للفنون الزمالك

8102 
 معرض التراسينا األول للشباب 

 
 ألسكندريةا -قاعة ألتراسينا 

8102 
 بينالي اإلسماعلية األول للميكرو أرت 

 
 قصر ثقافة األسماعيلية

 المهندسين -قاعة ضي العرب  مهرجان ضي للشباب العربي األول  8102

8102 
82صالون الشباب الدورة  دار األوبرررررررررا  –قصررررررررر الفنررررررررون  

 المصرية

 ار األوبرا د –متحف الفن الحديث  04المعرض العام  2002

 األوبرادار  –الهناجر مركز  معرض جائزة آدم حنين الدورة الثالثة   2002

   

 ، وشهادات التقدير : اجلوائز العلمية ، واملنح البحثيةستة عشر 
 مصدرها اتريخ احلصول عليها املناسبة وع اجلائزةن

 قطاع الفنون التشكيلية  2002 جائزة الشهيد زياد بكير  2002

\  



 



 (ومعاونيهم)ئة التدريس سرية ذاتية لعضو هي
 

 
 
 
 

 صوره شخصيه

 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

  االسم

 العائلة الثالث الثاين األول

 مرسى عبد هللا  فوزى داليا 

 االسم ابللغة اإلجنليزية
Family Name     Middle Name First Name 

   

 القاهرة كانامل 7191-ديسمرب- 71 التاريخ اتريخ ومكان امليالد

 ------ متزوجة احلالة االجتماعية
 ------ اهلاتف -جوال   العنوان احلايل

 ------ رابط الصفحة الشخصية Dalyafawzy@hotmil.com الربيد االلكرتوين
  الرمز الربيدي القاهرة املدينة  ------- ب.  ص. العنوان الربيدي

 جيد -جيدجدا مدى اإلتقان جنليزيةواال -اللغة العربية  اليت  جتيدها اللغات
 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

 الدرجـةمسمى 
اتريخ احلصول 

 عنوان الرسالة مصدرها عليها

 الدكتوراه
ما بعد احلداثة على املفاهيم اجلمالية  –أثر اإلجتاهات الفنية بفرتة احلداثة  جامعة حلوان 4002يوليو  

  والتشكيلية ملكمالت الزينة

 الماجستير
 يوليو

7118 
 .إستلهام املفاهيم السريايلية كمدخل إلبتكار مكمالت الزينة جامعة حلوان



 البكالوريوس
  جامعة حلوان 2991

-------- 

 واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 
 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة

تراث قسم االشغال الفنية وال مساعد أستاذ
الشعبى، كلية التربية الفنية ، 

 . جامعة حلوان

 م 1229
  

االشغال الفنية والتراث قسم  مدرس

،  ، كلية التربية الفنيةالشعبى

 جامعة حلوان .

 م4002
 

االشغال الفنية والتراث بقسم  مدرس مساعد

، كلية التربية الفنية،   الشعبى

 جامعة حلوان.

 م8991
 

نية والتراث األشغال الف بقسم معيد

كلية التربية الفنية ـ  ،الشعبى 

 جامعة حلوان.

 م8994
 

 املهنيةالنقاابت العلمية و  للهيئات رابـعـاً : العضوايت
 مستمرة اجلهة نوع العضوية التاريخ مسمى العضوية 

 √  عضو عامل  عضو بنقابة الفنانين التشكيليين بالقاهرة.

 √  عضو عامل  عضو برابطة خريجي التربية الفنية.

    عضو عامل  .عضو بجمعية األهلية للفنون

 √  عضو عامل  عضو بأتلييه القاهرة للفنانين التشكيليين.

     

 والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و

 البحوث العلميه - 7

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

إبريلللللل 

1222 
 املفهوم كمنطلق تشكيل ىف جمال األشغال الفنية

ؤرمر الدو ى اخلامس لكلية امل
الرتبية الفنية " دور الفن والرتبية 

 ىف التنمية البشرية "
   

إبريلللللل 

1222  
 إسرتاتيجية تعليمية لتطوير نظم تدريس مقررات األشغال الفنية

ؤرمر كلية الرتبية الفنية الدو ى امل
الفنون والرتبية ىف األلفية الرابع 
 الثالثة



مارس 
 ىف األشغال الفنية  التشكيليةتطور مفهوم اخلامة ىف مكمالت الزينة وإمكاانهتا  4070

املؤرمر الدو ى الثاىن احلوار العرىب 
 جامعة املنيا  –

-يوليللو

1222 

التكنولوجيا القابلة لإلرتداء وكوهنا مدخاًل إلثراء املشغوالت الفنية ىف 
 ملشروعات والصناعات اإلنتاجيةا

–كلية الرتبية الفنية –مؤرمر 
 جامعة حلوان

 ماجستير ودكتوراه ألشراف و المناقشة على الرسائل العلمية ا

 رسائل 70 اشراف على رسائل املاجستري- 7

 رسالة واحدة الدكتوراهاشراف على رسائل - 4
رسالة واحدة  رسائل املاجستري مناقشة -3    

 
 (الورشالدورات والتدريب وووالمحاضرات المشاركة في المؤتمرات والندوات )الحضوروالتنميه المهنيه 

 تنظيم(و أمشاركة المؤتمرات ) – 2

 

 اجلهة املنظمه عنوان البحث نوع املشاركه التاريخ
إبريل  22-21

1222 

 إعداد
 كلية التربية الفنية المؤتمر الدولى السادس ل

 كلية التربية الفنية 

22-22 

 1222إبريل

المؤتمر الدولى الخامس لكلية التربية الفنية  أمانة المؤتمر 

 بعنوان " دور الفن والتربية فى التنمية البشرية 

 كلية التربية الفنية 

إبريل  2-22

1222 

نية المؤتمر الدولى الرابع لكلية التربية الف أمانة المؤتمر 

 بعنوان " الفنون والتربية فى األلفية الثالثة 

 كلية التربية الفنية 

 1221سبتمبر 

 
 

 إعداد
المؤتمرالعلمى لقسم االشغال الفنية والتراث  

           الشعبى

قسللم االشللغال الفنيللة 

 والتراث الفنى

 

 كلية التربية الفنية ملتقة فنون األطفال العرب عضوا   1221يناير 

 1222نوفمبر 

ورش عمل فى إطار مشروع النهوض بثقافة  منسق

تصميم الحلى العصرية وغيرها من فنون 

 التصميم فى صعيد مصر 

عزة فهمى شكرة 

 حلى مصر

 عزة فهمى بمشروع )نوبرى ( منسق   1222يولية

 كلية التربية الفنية  بينالى الطفولة العربية الثانى  عضوا   1229مارس 

الى 2/2/1222

2/2/1222 

عدادإ  

 
   المؤتمر العلمى التاسع لكلية التربية الفنية

 كلية التربية الفنية

الى 2/2/1222

2/2/1222 

 مشاركة
 المؤتمر العلمى التاسع لكلية التربية الفنية

 كلية التربية الفنية

 1222مارس 

 للمؤتمر العلمى التاسع بعنوان إعداد

يم " قضايا تطور التربية الفنية بين التعل 

 والتثقيف بالفن "

 كلية التربية الفنية

 

 

 (و اعدادأمشاركة )والدورات  والمحاضراتالندوات  – 1

 



 املكان عنوان الندوه او احملاضره نوع املشاركه التاريخ

1222 
 مشاركة

 توصيف المقررات والبرامج 
 كلية التربية الفنية 

1222 
 مشاركة

 مراجعة البرامج والمقررات 
 ة الفنية كلية التربي

 1222فبراير 
 مشاركة

 
 توصيف البرنامج األكاديمى

 كلية التربية الفنية

يةكلية التربية الفن نظام التقرير الداخلى مشاركة 1222سبتمبر   

يةكلية التربية الفن توصيف المقررات الدراسية مشارك 1222نوفمبر   

يةكلية التربية الفن نظام التقرير الشخصى مشارك 1222ديسمبر   

 

 (و اعدادأمشاركة ) ورشالالتدريب و -2

 

 البحث عنوان الورشه نوع املشاركه التاريخ

1222 
بية الفنية " وجامعة إتفاقية التعاون الثقاىف املربمة بني جامعة حلوان " كلية الرت  مدرب

 برمين " كلية الفن والتصميم واملوسيقة أبملانيا
------- 

1222-

1222 

 -----  ة ىف االشغال الفنية واملستحدثة من اخلاماتالتقنيات احلديث عضو

 ------ مشروع تنمية القدرة االنتاجية واالبداعية لطالب املدن اجلامعية  عضو 1222

    

 المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
المعارض الخاصة -2  

 املكان أسم املعرض التاريخ
ملللللللللايو 

1229 
(3ما وراء الزينة )  

كلية  –اعة حورس ق

 التربية الفنية 

ملللللللللايو 

1222 
كلية  –قاعة حورس  (4ما وراء الزينة )

 التربية الفنية

ملللللللللايو 

1222 
اتلية  –قاعة محمد ناجى  ما وراء الزينة 

 القاهرة 

 المعارض العامة - 1
 اجلهه املنظمه أسم املعرض التاريخ

مللللللللللللارس 

1222 

 كيلية قطاع الفنون التش الصالون األول للنسجيات

نللللللللللوفمبر 

1222 

ية بعنوان "  إقامة وتنظيم معرض مجاعى خاص لطالب الفرقة األو ى واخلامسة للمشغوالت الفن
 دراسات من وحى الفن الشعىب " بساقية الصاوى قاعة " األرض " 

  أعضاء هيئة التدريس



نللللللللللوفمبر 

1222 

 ساقية الصاوى معرض مجاعى بعنوان " دراسات من وحى الفن الشعىب 

إبريللللللللللللللل 

1222 
حسن حسىن ( املعرض املصاحب مللتقى تشغيل خرجيى جامعة حلوان بقاعة األستاذ الدكتور )  جامعة حلوان  

يونيللللللللللللللة 

1222 
ل  األجيالاملعرض املصاحب ملؤرمر قسم األشغال الفنية والرتاث الشعىب بعنوان " تواص  كلية الرتبية الفنية  

أكتلللللللللللوبر 

1229 

إلى فبرايلر 

1222 

 رئيس جامعة حلوان والذى أقيم بقاعة صاحب لزايرة األستاذ الدكتور املعرض امل
 ) حورس  (  

 كلية الرتبية الفنية 

مللللللللللللارس 

1229 
 جامعة حلوان  املعرض املصاحب للملتقى التاسع لتشغيل خرجيى جامعة حلوان 

1222-

1229 

بية كلية الرت   –بقاعة حورس  –معرض طالب الفرقة اخلامسة مادة األشغال الفنية 
 الفنية 

 أعضاء هيئة التدريس 

مللللللللللللارس 

1229 
 جامعة حلوان  املعرض املصاحب إلجتماع جملس عمداء  كليات جامعة حلوان   

مللللللللللللللللايو 

1222 

تنظيم معرض مشرتك لطالب بعض الشعب الدراسية للفرقة األو ى واخلامسة ملادتى 
 كلية الرتبية الفنية   –ورشة الفن  –األشغال الفنية 

 التدريس  أعضاء هيئة

مللللللللللللارس 

1222 
 جامعة حلوان  املعرض املصاحب ل" ملتقى تشغيل خرجيى جامعة حلوان "

مارس 

1222 

 1222مارس  المعرض المصاحب للمؤتمر العلمى التاسع بعنوان

مللللللللللللارس 

1222 
 كلية الرتبية الفنية  املعرض املصاحب " لألسبوع البيئى" 

فبرايللللللللللللر 

1222 

ى الثاىن للبيئة بعنوان " التنمية املستدامة ملنطقة املعرض املصاحب للمؤرمر العلم
 حلوان واملناطق الصناعية " 

 كلية الرتبية الفنية 

 
البحثيه والفنيه المقتنيات و المنح والجوائزأنشطة اخري   

 املكان نشاطنوع ال التاريخ

1222-

1222 

ون ( لفنفى مجال ) ا –جائزة البحث العلمى عن أحسن الرسائل العلمية 

ما  –ة لرسالة الدكتوراه ، عنوانها " أثر اإلتجاهات الفنية بفترة الحداث

   بعد الحداثة على المفاهيم الجمالية والتشكيلية لمكمالت الزينة "

 جامعة حلوان

 

ةالمهام األكاديمي  

 اجلهة املسؤله نوع املهمه التارخيه من ا ى
أكتلللللللللللللللللللوبر 

1222 
 كلية التربية الفنية  ة المجتمع وتنمية البيئة عضو بلجنة شئون خدم

 

 

خدمة المجتمع -2  



 ماهية اخلدمه التارخيه 
 

 اجلهة املنظمه املكان

فبرايللللللللللللللر 

1222 
 للفنونالمهرجان الثانى 

 كلية الرتبية الفنية الزمالك

يونيلللللللللللللللله 

1222 
 (8إفطار صائم على الطريق )

 كلية الرتبية الفنية  الزمالك

يونيلللللللللللللللله 

1222 
 (4ار صائم على الطريق )إفط

 كلية الرتبية الفنية  الزمالك

إبريللللللللللللللللل 

1222 
 لجنة إستقبال مؤتمر كلية التربية الفنية الدولى السادس 

 كلية الرتبية الفنية  مركز إعداد القادة 

مللللللللللللللللللايو 

1222 

رئيس اللجنة المنظمة لمسابقة صربيا الثالثة لطالب 
 مرحلة البكالوريوس 

 ة الفنية كلية الرتبي الزمالك 

اكتلللللللللللللوبر 

1222 
 مهرجان "يوم الشهيد "

 جامعة حلوان  جامعة حلوان

أكتلللللللللللللوبر 

1222 
 عضو بفريق وحدة إدارة األزمات والكوارث 

 كلية الرتبية الفنية  جامعة حلوان 

نللللللللللللوفمبر 

1222 
 مهرجان الفنون االول

 كلية الرتبية الفنية  الزمالك

نللللللللللللوفمبر 

1222 

تراث الشعبى كنقطة ممثل قسم الشغال الفنية وال
 إتصال بمكتب المنح الدولية 

 جامعة حلوان  حلوان

 

 اجلوائز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات التقدير
 املناسبة وع اجلائزةن

اتريخ احلصول 
 مصدرها عليها

تقدير شكر و شهادة  كلية التربية الفنية 4079 مهرجان الزمالك األول  للفنون  

 شهادة شكر وتقدير

للمشاركة بأعمال متميزة فى المعرضين 

امعة المصاحبين " لمتلقى تشغيل خريجى ج

 حلوان "

4001-4009 
 

التربيه  كليةعميد 

 الفنيه

  شهادة شكر وتقدير

مشاركة بأعمال متميزة فى المعرض لل

المصاحب الجتماع " مجلس عمداء كليات 

 جامعة حلوان

 

4009 
 

التربيه  كليةعميد 

 الفنيه

 شهادة  تقدير 

للمشاركة الجادة والمساهمة الفعالة فى " 

وع إعداد وتنظيم البرنامج التفعيلى لألسب

 البيئى "

 كلية التربية الفنية 4001

 شهادة تقدير
ظيم كة الجادة والمساهمة الفعالة فى تنللمشار

 مهرجان الطفولة العربية األول
 جامعة حلوان 4001

 شهادة تقدير
ال للمشاركة الفعالة والمساهمة الجادة فى أعم

       1222-1222الكنترول للعام الدراسى 
 كلية التربية الفنية 4009



         

 شهادة تقدير
ية كلالمعرض المصاحب لإلسبوع البيئى ب

 التربية الفنية
 كلية التربية الفنية 4009

تقدير شكر و شهادة  

وزارة  –من االدارة المركزية للطالئع  

على الجهد المتميز فى تحكيم  –الشباب 

الئع وتقييم مسابقة الفنون التشكيلية لط

 محافظات الجمهورية 

 وزارة الشباب  4002

    

\  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القسم  داليا فوزى عبد هللاد / م.أ. األسم

 

االشغال الفنية والتراث 

 الشعبى

 1222  التاريخ  التوقيع



 (ومعاونيهم)سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 
 

 
 
 

 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول
 يسري وفيق حممد   داليا 

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

wafeq Muhamed   Dalia  
 القاهرة املكان 4791 ريخالتا اتريخ ومكان امليالد

  تليفون متزوجة احلالة االجتماعية
 رابط الصفحة الشخصية  الربيد االلكرتوين

 

 

 األجنليزية  اليت  جتيدها اللغات
مدى 

 جيد اإلتقان
 
 

 ةـعـلـمـيـلا املؤهالتثـانـيـاً : 

اتريخ احلصول  الدرجـةمسمى 
 عليها

 عنوان الرسالة مصدرها

بكالوريوس 
 التربية الفنية

كلية التربية الفنية  م4779
 جامعة حلون 

 

 ماجستير
 التربية الفنية

كلية التربية الفنية  3002
 جامعة حلون 

 

دكنوراه الفلسفة 
 الترببية الفنية

كلية التربية الفنية  0202
 ون جامعة حل

 

 :واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 
 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة
لون جامعة ح-كلية التربية الفنية معيد  4771  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003283542074&ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003283542074&ref=br_rs


لون جامعة ح-كلية التربية الفنية مدرس مساعد  3002 
 

لون جامعة ح-كلية التربية الفنية مدرس  3040 
 

 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

 كلية التربية الفنية  اشركت ببحث في المؤتمر العلمي السابع  0202

 

 

 :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -

 

 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
 

 املكان أسم املعرض التاريخ

4771 
جمعية محبي الفنون ب والثالثون للطالئع المعرض الثامن 

 الجملية

4777 
بجمعية محبي الفنون  المعرض التاسع والثالثون للطالئع

 الجملية

3000 
بجمعية محبي الفنون  المعرض االربعون للطالئع

 الجملية

3042 
اشتتتركف  تتي معتترض اليوبيتتل الفذتتي لةستتاتبي كليتتة التربيتتة الفنيتتة   

 3042عام 
 

3041 
ني د أحمد بسيو قاعد الشهي أقامف معرض خاص 

 كلية التربية الفنية 
 أكاديمية الفنون  اشتركف  ي المعرض البي أقامه صالون جورنيكا  3042

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

 جامعة حلوان  0992  مسابقة الكتالوج الثاني والعشرون  المركز الثاني



 
جائزة المعرض التاسع والثالثون 

 للطالئع 
0999 

جمعية محبي الفنون 

 الجميلة 

    
\  

 

 



 بسم هللا الرمحن الرحيم

 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 

 

 
 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة

 

  االسم

 العائلة الثالث الثاين األول

 حممد  ابو املعاطى منصور دعاء

 االسم ابللغة اإلجنليزية
Family Name     Middle Name First Name 

Abo elmatty Mansour DOAA 

 القاهرة املكان 13/11/1973 التاريخ ومكان امليالداتريخ 
 ------ متزوجة احلالة االجتماعية

 العنوان احلايل
اهلضبة العليا  31عمارة  –مدينة التجاريني 

 00/ 03003810010 اهلاتف -جوال  .مجهورية مصر العربية -القاهرة - املقطم

doaamansour71@hotmail.c الربيد االلكرتوين

om الصفحة الشخصية رابط 
https://www.faceboo

k.com/doaa.mansour

.31 
 ------ الرمز الربيدي القاهرة املدينة  ------- ب.  ص. العنوان الربيدي

 ممتاز مدى اإلتقان العربية / االجنليزية اليت  جتيدها اللغات
 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

اتريخ احلصول  الدرجـةمسمى 
 عليها

 عنوان الرسالة مصدرها

 الدكتوراه

جامعة  0002

 القاهرة
توظيف الرؤية المجهرية والتـصويـر الضوئي للنبـات في   

)مؤسسة على النظرية "  استحداث تصميـمات طباعـية
بتقدير ممتاز مع التوصية بطباعة  البنائية في الفن(

 الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها بين الجامعات.



 رالماجستي

جامعة  0000

 القاهرة
اصر ريقة الترخيم بمنظور مع" مدخل تجريبي لتدريس ط

"واالستفادة منه في مادة الطباعة الوظائفد متعد  
 بتقدير ممتاز

 البكالوريوس
جامعة  5991

 القاهرة

 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف 

 واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 
 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة

االشغال الفنية والتراث –بقسم  استاذ 

، كلية التربية الفنية، الشعبى

 جامعة حلوان.

               االنإىل   م 8152من  
√ 

االشغال الفنية والتراث –بقسم  مدرس

، كلية التربية الفنية، الشعبى

 جامعة حلوان.

               م 0030إىل   م 8112من  
 

، كلية التربية الفنيةبقسم  مدرس

 .السويسالتربية، جامعة 
               م 0030إىل   م 8158من  

 

كلية  التربية الفنيةبقسم  مدرس مساعد

ـ جامعة  النوعيةالتربية 

 .القاهرة  باالنتداب 

               م 0002إىل   م 8111من  
 

، كلية التربية الفنيةبقسم  معيد

ـ جامعة  ال رياض االطف

 .القاهرة باالنتداب

               م 3111إىل   م 5992من  

  

، كلية التربية الفنيةبقسم  معيد

ـ جامعة  النوعيةالتربية 

 .القاهرة باالنتداب

               م 3111إىل   م 5991من  

  

 املهنيةالنقاابت العلمية و  للهيئات العضوايت
 مستمرة نوع العضوية تاريخال مسمى العضوية 
 √ عضو  م3112 .كليات التربيةعضو برابطة خريجي 

 √ عضو  م3112 .محبى الفنون الجميلةل عضو بالجمعية االهلية

مدرب ومراجع  معتمد بالهيئة القومية لضمان جودة 

 التعليم واالعتماد
 مدرب مراجع  0001

√ 

ة عضو بالمركز القومى لتنمية قدرات اعضاء هيئ
                                                                 NCFLDالتدريس والقيادات 

 مدرب 0031
√ 

 √ مدرب 0031 عضو بالبورد الدولى للمدربين 

مدرب بمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التديس 
5102والقيادات بجامعة حلوان   

 مدرب 0032
√ 



  " اليونسكو الفن الجمعية الدولية للتعليم عن طريق
INSEA: International Society for 

Education Through Art 

 عضو  0031
√ 

ة عن األنسيا الشرق األوسط وأفريقيا للتربيعضو 
  Amsea Egyptطريق الفن .

 عضو  م0031
√ 

 √ عضو  0032 الجمعية العربية المصرية للدراسات الشعبية .

 √ عضو  0030 االسالمية الجمعية العربية للحضارة والفنون 

 
 والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و

 البحوث العلميه - 3

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

2010 
تيك م تذكارات شعبية مطبوعة بفن الباتصمي

 كمدخل للجذب الثقافي والسياحي"

"  جامعة المنيا المؤتمر الدولي الثاني
الغربي : اختالف أم  –الحوار العربي 

 :SICخالف إلى وفاق ؟ :" 
MU/AWD:DDUH" 

2012 
جودة مؤسسات التعليم العالي والتعليم المستمر 

 "وتحديات مجتمع المعرفة 

الدولي الثاني لضمان جودة التعليم المؤتمر 
"الجامعة اتحاد الجامعات العربية العالي " 
 برقم ايداع دولىمملكة البحرين  -الخليجية 

ISBIN:1357-466004-355 

2013 
تصميم حقيبة تعليمية للفن اإلسالمى لتعلم " 

 تقنيات طباعة المنسوجات اليدوية"

ع " بمؤتمر كلية التربية الفنية الدولي الراب
تحت  الفنون والتربية في األلفية الثالثة"

 رعاية االنسيا الدولية

2014 
تأسيس المشروعات اإلنتاجية الصغيرة للشباب 

 بتوظيف طباعة المنسوجات"

المؤتمر الدولى الخامس لكلية التربية الفنية 
دور الفن والتربية في التنمية " جامعة حلوان

نية " مجلة بحوث في التربية الف البشرية
 والفنون " العدد الخاص بالمؤتمر

2014 

استحداث تصميمات طباعية بطريقتي الشاشة " 
 الحريرية والطباعة الرقمية بتوظيف رسوم األطفال

" 

المؤتمر الدولى الخامس لكلية التربية الفنية 
دور الفن والتربية في   :جامعة حلوان

 .التنمية البشرية



2014 
مة على الخداع استحداث تصميمات طباعية قائ

 البصرى 

بكليه األداب قسم التصميم الجرافيكى 

 المنعقد بجامعة الزيتونة األردنية

 مملكة االردن الهاشمية

 برقم ايداع دولى )ردمك(

ISBIN 978-995708583-2-2 

 

2015 
ورشة تدريبية لألطفال الصم معتمدة على البيان 

 العملى

 العدد األول لمجلة األمسيا التابعة لمنظمة
 :INSEA اإلنسيا العالمية

International Society for 

Education Through Art. 
 رقم االيداع الدولى

ISSN 2356-9921 

 المشاركة المجتمعية ودورها في جودة التعليم 2016

المؤتمر الدولى الثانى لكليه الفنون الجميله 

 جامعة جنوب الوادى –باالقصر 

 ع () الفنون الجميلة وخدمة المجتم

2016 
القيم التشكيلية والتعبيرية للبورتريه كمنطلق 

 الستحداث صياغات طباعية

 اإلنسانــيات وعلـوم واألدب الفنون  مجـلة

 واالجتمــاع

Journal of Arts, Literature, 

Humanities and Social Sciences 

– JALHSS 

 دولى يرقم ايداع 

ISSN: 2414 – 3383 

2017 

تيك ية مطبوعة بفن الباتصميم تذكارات شعب
 كمصدر للجذب الثقافى والسياحى " .

 

المؤتمر الدولى الثالث للفنون التشكيلية 

وخدمة المجتمع" الفن والهوية بين التراث 

والمعاصرة " بكلية الفنون الجميلة جامعة 

ابريل  32: 32جنوب الوادى فى الفترة من 



3102 

8152 
اعادة  المدرسة السريالية كمدخل لإلفادة في

 صياغة اللوحة المطبوعة

المؤتمر الدولى الرابع للجمعية العربية 

للحضارة والفنون االسالمية " التراث والهوية 

بين االبداع والتجديد " " وذلك في الفترة من 

 -بمدينة دهب  3102اكتوبر  32 -32

 جمهورية مصر العربية.

 املؤلفات - 0

 ناملكا دار النشر عنوان الكتاب التاريخ

دار الكتاب  فنون تشكيلية للطفل  8152

 الجامعى
جامعة 

 السويس

 

  دراسات العلميةالبحوث والتحكيم 
 أبحاث 5
 

 (الورشالدورات والتدريب وووالمحاضرات ؤتمرات والندوات المشاركة في الم)الحضوروالتنميه المهنيه 

 تنظيم(و أمشاركة المؤتمرات ) – 5

 

 اجلهة املنظمه املؤمتر نوع املشاركه التاريخ

 8152 

 

 

لجنه االنشطة 

 بالمؤتمر

لية المؤتمر الدولى الخامس لكتنظيم فاعليات  
التربية التربيه الفنية جامعة حلوان " دور الفن و 

مية البشريةفي التن  

كلية التربية الفنيةة 

 جامعة حلوان 

 

 8152 

 

لجنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 المطبوعات 

 

فاعليات المؤتمر العلمى الدولى السادس تنظيم 
لكلية التربية الفنية جامعة حلوان " تعليم الفنون 

  ومتطلبات التغيير

كلية التربية الفنيةة 

 جامعة حلوان

 

 

 

 (و اعدادأمشاركة ) ورشالالتدريب و

 

 هةاجل عنوان الورشه نوع املشاركه التاريخ



 5999 

 

 

 

قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا م 

 بالتدريب 

 

 ورشة العمل الجماعيبالتدريب في 
سنوات التابعة  6:9ألطفال من سن 
ةمحافظة الشرقيب لقصور الثقافة  

الهيئةةة العامةةة لق ةةور 

وزارة  –الثقافةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الثقافة

 

 5999 

 

 

 

قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا م 

 بالتدريب 

ورشة عمل للمسنات في  بالتدريب في
مجال الطباعة اليدوية البسيطة التي 
 أقامتها اإلدارة العامة لرعاية المرآة 

الهيئةةة العامةةة لق ةةور  

وزارة  –الثقافةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الثقافة.

 

 8111 

 

 

قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا م 

 بالتدريب

بتدريب األطفال بدار الهنا لأليتام على 
 الطباعة اليدوية

مهرجةةةةةةةةان القةةةةةةةةرا ة 

وزارة  -للجميةةةةةةةةةةةةةةةةةةع 

 الثقافة

 8111 

 

 

قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا م 

 بالتدريب

ورشة ومعرض لألطفال في  بالتدريب
 ذوى االحتياجات الخاصة في الطباعة

مركز الهنةاجر للفنةون  

 وزارة الثقافة -

 8115 

 

قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا م 

 بالتدريب

 شة طباعة للصمور في  بالتدريبقامت 

قاعةةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةةمو  

 بالمعادى

 8115 وحتةةى 

8112 

قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا م 

 بالتدريب
ورش للطباعة بمركز حتحور للتعليم 

 الذكي

MANGO 

CAMP 

 8112 

تحكيم المسابقة الصيفية بالمجلس  قا م بالتحكيم
 األعلى للشباب والرياضة

وزارة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةباب 

 والرياضة

 8112 

قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا م 

 بالتدريب
سكندرية ورشة بمكتبة اإلفي  بالتدريب

 بعنوان " بانوراما مصر الجميلة "

 مكتبة االسكندرية

 8112 
قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا م 

 بالتدريب
ورشة لتعليم الطباعة  في بالتدريب

 األطفال

Onaa Art club   

 8111 

قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا م 

 بالتدريب
ورشة للطباعة والرسم على الحرير 
للسيدات اإلدارة العامة لرعاية المرآة 

 بهيئة قصور الثقافة  

 بلبمكتبة المستق

 8111 
قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا م 

 بالتدريب
 بمكتـبة اإلسكنـدرية ورشـة بعنـوان "منـطق الطـير والحيوان

 8151 

 

 

 حضور

حضــــــرت ورشــــــة بالهيئــــــة القوميــــــة 
ــيم واإلعتمــاد  55 لضــمان جــودة التعل

 5101اغسطس 

" Academic Research and 

الهيئة القومية لضـمان 
 جودة التعليم واالعتماد



Related Topics" 

 8151 

 

 

 ورحض

 

حضــــــرت ورشــــــة بالهيئــــــة القوميــــــة 
ــــيم واإلعتمــــاد "  لضــــمان جــــودة التعل
Good Practice Workshop on: 

Research, QA and 

Accreditation"                       

              

الهيئة القومية لضـمان 
 جودة التعليم واالعتماد

 8151 

 

 

 

 

 حضور

ضمان الجودة ورشة حضرت  -
 التدريب المهنيواالعتماد للتعليم و 

باالتحاد األوروبي بالتعاون مع 
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 
واالعتماد بمصر ، ووزارة التعاون 

 . 5101الدولي  يونيو 

  "  Quality Assurance and 

Accreditation of Education 

and Vocational Training" .  

 

الهيئة القومية لضـمان 
 دجودة التعليم واالعتما

 8155 

 

 

 

قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا م 

 بالتدريب

" بجمعية جوامع  للطباعة ورشة فنون 
 الخير اإلسالمية لرعاية األيتام "

ــة جوامــع الخيــر  بجمعي
ـــــــــة  اإلســـــــــالمية لرعاي

 األيتام "

 8158 

 

قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا م 

 بالتدريب

بتدريب طالب جامعة سيناء " على 
كيفية اعداد السيرة الذاتية وتسويقها " 

 بالتعاون مع لجنة سوق العمل

 عة سيناءجام

 8152 

 

قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا م 

 بالتدريب

ورشة ألعضاء هيئة التدريس بقسم 
 كيفية توصيف مقرر"التربية الفنية " ل

بكليـــة التربيـــة جامعـــة 
 السويس

 8152- 

8152 

 

حضةةةةةةةةةةةةةةةور 

 كخبير جودة

شاركت كخبير في جودة التعليم في 
اعداد معايير الهيئة القومية لجنه 

، مقاييس لضمان جودة التعليم 
درج ، األدوات الخاصة التقدير المت

 بالمراجعة

الهيئة القومية لضـمان 
 جودة التعليم واالعتماد

 8151 

 

 

 

ورشة عمل " مستجدات وفنيات 
المراجعة الخارجية " لمؤسسات التعليم 

الهيئة القومية لضـمان 
 جودة التعليم واالعتماد



 قبل الجامعى حضور

 8152 

 

قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا م 

 بالتدريب

على  ورشة لتدريب الطالب والخريجين
 cvكيفية اعداد السيرة الذاتية 

بالتعاون مع مكتب الخريجين لتأهيل 
 الطالب والخريجون لسوق العمل

 كليةةةةة التربيةةةةة الفنيةةةةة  

 جامعة حلوان 

 
 المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية

المعارض الخاصة -5  

 املكان أسم املعرض التاريخ

8111 

تصوير فوتوغرافى معرض خاص    

  باتيليه القاهرة

 وزارة الثقافة

 

 بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة  معرض خاص بعنوان " نغم " 8112

 0-ستار بالطابق  سيتيفندق  إبداع بجاليري خاص بالطباعة  8112

 الطباعة بعنوان "حروفيات مطبوعة " فيخاص   8119
  بقاعة بيكار بنقابة الصحفيين 

 وزارة الثقافة

 خاص في الطباعة بعنوان " شعبيات"  عرض م 8151

"  بمركز سوزان مبارك بالمهرجان 
الدولي المصاحب للمؤتمر الدولي 

 الثاني بجامعة المنيا

8152 
معرض خاص فى الطباعة بعنوان " ايقاعات 

 طباعية"

 بكلية التربية جامعة السويس .

 

الشهيد احمد بسيونى بكلية  بقاعة "طباعة خاص بعنوان  " جماليات العقد والصباغة 8152
 جامعة حلوانالتربية الفنية 

 طباعة خاص بعنوان " عنصر. تقنية. ملمس " 8151
بقاعة الشهيد احمد بسيونى بكليه 

 التربيه الفنية جامعة حلوان

 خاص طباعة خاص " شفافيات طباعية "  8152
بقاعة الشهيد احمد بسيونى بكليه 

 التربيه الفنية جامعة حلوان

 المعارض العامة - 8
 اجلهه املنظمه أسم املعرض التاريخ
5992 

 جماعة أصدقاء األمم المتحدة 
 كلية الزراعة جامعة القاهرة

 

 المجلس االعلى للشباب والرياضةالمجلس الفنـــون التشـــكيلية بـــ معـــارض  - 5992:5992

 



 األعلى للشباب والرياضة 

 
 

5992 :8112 
 01، 7صالون الشباب )شاركت في 
،05،08.) 

 وزارة الثقافة

5992 

ورشة و معرض المعنى والقيمة  المقام 
بكلية التربية النوعية بالدقي بالتعاون مع 
معهد جوتة للمشاركين بورشة العمل مع 

بالتعاون مع   "لورا بيرت" الفنانة األلمانية 
 معهد جوته بالقاهرة

معهد جوتة وكلية التربية النوعية 

 بالدقى 

5992 

ذي أقامه المركز القومي للفنون المعرض ال
التشكيلية بكلية الفنون التطبيقية في مايو 

عام على إنشاء  21بمناسبة مرور 0669
 األمم المتحدة

المركز القومى للفنون التشكيلية 

 وزارة الثقافة

 بينالي القاهرة الدولي الثالث للخزف  5992
المركز القومى للفنون التشكيلية 

 وزارة الثقافة

5992 :8112 

معــارض الطالئــع بجمعيـــة محبــي الفنـــون 
 (.60:19الجميلة من المعرض )

 

 جمعية محبى الفنون الجميلة

المركز القومى للفنون التشكيلية   5، 0 معرض األعمال الفنية الصغيرة 5992

 وزارة الثقافة

5992 
عرض مساعدو هيئة التدريس المقام بكلية 

 التربية النوعية 

 عية جامعة القاهرةكلية التربية النو

5999 

8115 

8112 

و 66 الـــــدولى معـــــرض فوتـــــو إيجيبـــــت -
 Photo Egypt) 5117و5110

ـــــــــــام بقاعـــــــــــة  (99,2001,2007 المق
 المؤتمرات الدولية .

 

 قاعة المؤتمرات الدولية 

8111 

جامعة  –معرض أعضاء هيئة التدريس 
 القاهرة 

 

 جامعة القاهرة 

 مكتبة مبارك العامة

8115 
الفن المفاهيمى كلية التربية  وورشة معرض

  النوعية 
 

 كلية التربية النوعية 

 جامعة القاهرة 



 

8115،8118، 

8112 ،8112 

صالون النيل )الثالث والرابع والخامس 
والسادس  ( للتصوير الضوئي 

(5110،5115،5116،5119 

 ق ر الفنون باالوبرا وزارة الثقافة

8118 
ف بينالي القاهرة الدولي السابع للخز 

5115 

 وزارة الثقافة

8118 
معرض الرعيل األول لكليات التربية النوعية 

. 
 اتيليه القاهرة

8111،8112 

،8112 

معرض ومسابقة القرية الفرعونية للتصوير 
 الضوئي تحت رعاية كوداك

 القرية الفرعونية وكوداك 

8111 

اللوحات الزيتية   دولى معرضشاركت في 
ان السنوي المهرجوالتصوير الضوئي في" 

  لكوريا الجنوبية

 وزارة الثقافة 

 كوريا الجنوبية

8112 

مهرجان اإلبداع التشكيلي األول شاركت في 
جدارية سور شارع الهرم وتصميم  تنفيذ 

بصالون الشباب  الجداري بمسابقة التصوير 
08. 

 وزارة الثقافة 

8155 

" 0شاركت في معرض " تجارب إبداعية 
ني بكلية التربية بقاعة الشهيد أحمد بسيو 
 الفنية 

 كلية التربية الفنية

8158 

"  5شاركت في معرض"  تجارب ابداعية 
بمركز اإلبداع باإلسكندرية قاعة األخوين 

بالتعاون مع جامعة حلوان  5105وانلى 
 وجامعة اإلسكندرية

بمركز اإلبداع باإلسكندرية قاعة 
األخوين وانلى بالتعاون مع جامعة 

 سكندريةحلوان وجامعة اإل

8152 

معرض صالون الشرق األوسط الثانى 
 7-يناير  11لالعمال الصغيرة 
   5106فبراير

 بمركز شبابيك الثقافى بالمقطم

8152 

شاركت في المعرض الموازى للمؤتمر 
الخامس لكلية التربيه الفنية جامعة الدولى 

حلوان " دور الفن والتربية في التنمية 
 البشرية 

 نيةكلية التربية الف



 صالون النسجيات األول  8152
  بقصر الفنون باألوبرا

 وزارة الثقافة

8151 

شــــاركت فــــي معــــرض ملتقــــى بصــــمات  -
 .فنانين التشكليين العرب التاسع ال

 

 بمركز شبابيك الثقافى بالمقطم

8151 

شاركت في المعرض السنوى لكلية التربية 
الفنية جامعة حلوان بمركز الجزيرة للفنون 

 .5102في مارس 

 مركز الجزيرة للفنون

8151 

معـــرض اعضـــاء هيئـــة التـــدريس بكليـــه  -
ـــــة المصـــــاحب لمهرجـــــان  ـــــه الفني التربي

 الزمالك األول لجامعة حلوان.

 

 كلية التربية الفنية

 معرض " نسجيات مصرية "  8152
بدار النسجيات المرسمة بحلوان ، 

 وزارة الثقافة

8152 

نمية المعرض الدولى  "الفنون البصرية والت
المستدامة " المقام ضمن فاعليات المؤتمر 
الدولى الثانى للفنون التشكيلية وخدمة 

 المجتمع 

بكلية الفنون الجميلة الالقصر جامعة 
 جنوب الوادى

8152 

المعرض الدولى المصاحب للمؤتمر الدولى 
السادس لكلية التربية الفنية " تعليم الفنون 

 ومتطلبات التغيير 

 فنيةكلية التربية ال

البحثيه والفنيه المقتنيات و المنح والجوائزأنشطة اخري   

 املكان نشاطنوع ال التاريخ

5991 

 
ـــم اختيارهـــا مـــن صـــالون الشـــباب  - ـــوزارة الثقافـــة ت مقتنيـــات ب

 . 0662السابع 

 وزارة الثقافة

 

8115 
مقتنيـــات بمتحـــف الفـــن الحـــديث مـــن معـــرض صـــالون النيـــل  -

 الثالث للتصوير الضوئي .

متحف الفن 

 الحديث 

 

5992 
ـــا مـــن معـــرض  - ـــم اختياره ـــن الحـــديث ت ـــات بمتحـــف الف مقتني

 اللوحات الصغيرة الثاني .

متحف الفن 

 الحديث 

متحف الفن  . 5115مقتنيات من معرض الرعيل األول - 8118

 الحديث 

 اكاديمية الفنون  مقتنيات بأكاديمية الفنون . - 5991



5991:8111 
كلية التربية  النوعية جامعة القاهرة .مقتنيات بكلية التربية  -

النوعية جامعة 

 القاهرة

5991 :

8152 
 --------- مقتنيات لدى أفراد ومؤسسات بمصر والدول العربية . -

 

 الزيارات العلمية، وخدمة المجتمع
 الزيارات العلمية-5

 

 سبب الزايرة التارخيه 
 

 املنظمهاجلهة  املكان

8158 

 

ليم حث دولي بعنوان" جودة مؤسسات التعبب ةشاركالم
 "ة العالي والتعليم المستمر وتحديات مجتمع المعرف

ة الدولي الثاني لضمان جود "المؤتمرضمن فاعليات 
 التعليم العالي

لجامعة ا
 -الخليجية 
مملكة 
 البحرين

 

اتحاد 

الجامعات 

 االعربية

 

8152 

بعنوان " استحداث تصميمات  دولى المشاركة ببحث
اعية قائمة على الخداع البصرى " في المؤتمر طب

العلمى الدولى الرابع " التصميم الجرافيكى بين المهنية 
 والرسالة "

كليه األداب 
قسم التصميم 
الجرافيكى 
 المنعقد 

جامعة 
 -الزيتونة

المملكة 
 االردنية

 

 

 

 ز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات التقديراجلوائ
 مصدرها اتريخ احلصول عليها املناسبة وع اجلائزةن

 شهادة شكر وتقدير

 
كيليلمشاركتها في معرض الفن التش  

3111 

 
كلية الزراعة جامعة 

 القاهرة

بالجائزة  شهادة
  الثانية"

 

في المسابقة الصيفية للفنون 
نية على التشكيلية مجال األشغال الف
 مستوى الجمهورية

3111 

 
المجلس االعلى 

 للشباب والرياضة

ةالجائزة التشجيعي  

 مسابقة الملصقات بمناسبة مرور
عام على إنشاء هيئة األمم  21

ى والتى اقامها المركز القوم المتحدة
 للفنون 

3110 

 

المركز القومي للفنون 
التشكيلية باالشتراك 
مع اللجنة الوطنية 

 جيةبوزارة الخار 



 في النحت بالمسابقة الصيفية الجائزة األولى
ةبالمجلس األعلى للشباب والرياض  

3110 
بالمجلس األعلى 
 للشباب والرياضة

لطالئعلفي النحت  الجائزة األولى  3118 
بجمعية محبي الفنون 

 الجميلة

 3118 في مجال التصوير الضوئي جائزة الصالون 
صالون الشباب 

وزارة  - العاشر
 ةالثقاف

 شهادة تقدير

وتو فالدولي معرض اللمشاركتها في 
إيجيبت من رابطة المصورين 

 المحترفين
3111 

بقاعة المؤتمرات 
 الدولية

 شهادة مشاركة
ي بمؤتمر المسنون في العالم العرب
الثةالواقع والمأمول في مطلع ألفية ث  

 بجامعة حلوان 0000

 شهادة تقدير
ر بمناسبة حصولها على الماجستي

حفل تكريم الخرجينفي   
0000 

 كلية التربية النوعية
 جامعة القاهرة

 شهادة تقدير

وتو فالدولي معرض اللمشاركتها في 
إيجيبت من رابطة المصورين 

 المحترفين
0003 

بقاعة المؤتمرات 
 الدولية

 القرية الفرعونية 0002 التصوير الضوئي الجائزة األولى

تقدير ودرعشهادة   
ين كريم الخريجالمهرجان السنوي لت

 بمناسبة حصولها على الدكتوراه
0002 

بكلية التربية النوعية 
 جامعة القاهرة

 شهادة مشاركة

تربية مي التاسع لكلية البالمؤتمر العل
ايا جامعة حلوان بعنوان " قضالفنية 

لمجتمعتطوير التربية الفنية وتنمية ا  

0000 
كلية التربية الفنية 

 جامعة حلوان

 شهادة مشاركة

بية بالمؤتمر العلمي األول لكلية التر 
 النوعية " دور التعليم النوعي في

مة "التنمية البشرية في عصر العول  

0000 
 كلية التربية النوعية
 جامعة المنصورة

 جائزة االبتكار
صوير بمسابقة القرية الفرعونية للت

 الضوئي
 القرية الفرعونية 0000

 شهادة مشاركة

كلية الثاني بالمؤتمر العلمي السنوي 
امعة التربية النوعية بالمنصورة  بج

المنصورة تحت عنوان " معايير 
 بجامعة المنصورة 0002



م ضمان الجودة واالعتماد في التعلي
 النوعي بمصر والوطن العربي

 شهادة مشاركة

لية المؤتمر العلمي السنوي الثامن بك
التربية النوعية بدمياط بجامعة 

تطلبات المنصورة تحت عنوان " م
وعية تطوير األداء بكليات التربية الن

 في ضوء معايير الجودة واالعتماد
ومتطلبات سوق العمل واحتياجات 

(5المجتمع )  

 جامعة المن ورة  0002

 شهادة تقدير

 بمهرجان اإلبداع التشكيلي األول
ور حيث شاركت في تنفيذ جدارية س
شارع الهرم بمسابقة التصوير 

ية لصالون المواز  5117 الجداري 
08الشباب   

0002 
بمسابقة التصوير 

  5117 الجداري 
 وزارة الثقافة

 شهادة مشاركة

ز األول لمرك الدوليفاعليات المؤتمر 
 بجامعة واالعتمادضمان الجودة 
 واالعتمادالجودة  القاهرة بعنوان )

 بين الواقع والطموحات (

 جامعة القاهرة 0008

 شهادة مشاركة

ركز األول لم نوي السفاعليات المؤتمر 
 9بجامعة  واالعتمادضمان الجودة 

ليم التع فيأكتوبر بعنوان " الجودة 
تجارب وخبرات " – العالي  

 اكتوبر 2جامعة  0001

 شهادة مشاركة

المؤتمر الدولي الثاني لجامعة المنيا 
 فاختال:  الغربي – العربي الحوار"  

:"  ؟ وفاق إلى خالف أم SIC: 

MU/AWD:DDUH 

 معة المنيا جا 0030

 شهادة بإقامة معرض

 معرض خاص في الطباعة بعنوان "
شعبيات"  بمركز سوزان مبارك 

بالمهرجان الدولي المصاحب للمؤتمر 
الدولي الثاني بجامعة المنيا ." محكم 

 دوليا ومحليا "

 جامعة المنيا  0030



 شهادة تقدير

ربية الجروب الرسمي لخريجي كلية الت
ا رة لمشاركتهالنوعية جامعة القاه

 الفعالة فى ورشة فنون" بجمعية
اإلسالمية لرعاية  جوامع الخير

 األيتام"

0033 
الجروب الرسمى 

لخريجى كلية التربية 

 النوعية

 شهادة تقدير
" تجارب معرض  لمشاركتها في

" 0إبداعية   
0033 

بقاعة الشهيد أحمد 
بسيوني بكلية التربية 
 الفنية جامعة حلوان

درعشهادة تقدير و   
جامعة سيناء لقيامها بعمل  ندوة 

ويقهالكيفية اعداد السيرة الذاتية وتس  
 جامعة سينا  0030

 شهادة مشاركة

اعليات البورد العربي لمشاركتها في ف
وم المؤتمر األول للمدربين العرب "هم
 الحاضر وأفاق المستقبل " 

0030 
مركز األزهر 
 للمؤتمرات

شهادتى مشاركة 
جازة ونشر والق  اءوا 

 بحث 

ية للفن تصميم حقيبة تعليمبعنوان " 
اإلسالمى لتعلم تقنيات طباعة 

لى المؤتمر الدو بالمنسوجات اليدوية" 
نوان " الرابع لكلية التربية الفنية بع

الثالفنون والتربية في األلفية الث  

0031 
المؤتمر الدولى الرابع ب

لكلية التربية الفنية 
 جامعة حلوان

شهادتى مشاركة 
جا  زة ونشر والقاءوا 

 بحث

عية استحداث تصميمات طبابعنوان " 
باعة بطريقتي الشاشة الحريرية والط
في  " الرقمية بتوظيف رسوم األطفال

 ةبيالمؤتمر الدولى الخامس لكلية التر 
الفنية جامعة حلوان  "دور الفن 

البشرية ةوالتربيه في التنمي  

0031 
المؤتمر الدولى 
 ةالخامس لكلية التربي

 ية جامعة حلوانالفن

شهادتى مشاركة 
جازة ونشر والقاء  وا 

 بحث

تأسيس المشروعات اإلنتاجية 
ة الصغيرة للشباب بتوظيف طباع

في المؤتمر الدولى المنسوجات" 
امعة الخامس لكلية التربيه الفنية ج
تنمية حلوان " دور الفن والتربية في ال

 البشرية

0031 
المؤتمر الدولى 
 ةالخامس لكلية التربي
 الفنية جامعة حلوان

العلمى بالمؤتمر  0031العلمى الدولى الرابع " بالمؤتمر  ةنشر واجاز  تىشهاد



بحث دولى والقاء ة التصميم الجرافيكى بين المهني 
صميم والرسالة " بكليه األداب قسم الت
ونة الجرافيكى المنعقد بجامعة الزيت
األردنية  بعنوان " استحداث 
اع تصميمات طباعية قائمة على الخد

 البصرى 

" بكليه الدولى الرابع 
األداب قسم التصميم 
الجرافيكى المنعقد 
 بجامعة الزيتونة
 المملكة االردنية

ميداليه وشهادة 
 تقدير

يين ملتقى بصمات الفنانين التشكل
 العرب التاسع

 قاعة شبابيك  0032

رشهادة شكر وتقدي  

للمشاركة في معرض " الفنون 
لمقام مستدامة " واالبصرية والتنمية ال

انى ضمن فاعليات المؤتمر الدولى الث
 للفنون التشكيلية

0030 
كلية الفنون الجميلة 
باألقصر جامعة جنوب 

 الوادى

 شهادتى اجازة بحث
 ونشره والقاؤه

ر " فى المؤتمر الدولى الثانى باألقص
ع " " الفنون التشكيلية وخدمة المجتم
، تدامة الفنون البصرية والتنمية المس

ية وعنوان البحث ) المشاركة المجتمع
 ودورها في جودة التعليم (

0030 
كلية الفنون الجميلة 
باألقصر جامعة جنوب 

 الوادى

رشهادة شكر وتقدي  

من قطاع خدمة المجتمع والبيئة 
بجامعة جنوب الوادى للمشاركة 
ولى الفعالة والمتميزة فى المؤتمر الد
 يليةالثانى باألقصر " الفنون التشك

ة وخدمة المجتمع " ) الفنون البصري
 والتنمية المستدامة (

0030 
كلية الفنون الجميلة 
باألقصر جامعة جنوب 

 الوادى

رشهادة شكر وتقدي  

ألقامتها ورشة لتدريب الطالب 
يرة والخريجين على كيفية اعداد الس
cvالذاتية  بالتعاون مع مكتب   

 الخريجين ضمن فاعليات تأهيل 
ن لسوق العملالطالب والخريجو  

0030 
مكتب الخريجين كلية 

التربية الفنية جامعة 

 حلوان 

 شهادة تقدير

 للحضور و المشاركة فى فاعليات
لية المؤتمر العلمى الدولى السادس لك
 التربية الفنية جامعة حلوان

كلية التربية الفنية  0030

 جامعة حلوان



 شهادة تقدير

للمشاركة  في تنظيم فاعليات 
لية علمى الدولى السادس لكالمؤتمر ال

 التربية الفنية جامعة حلوان
كلية التربية الفنية  0030

 جامعة حلوان

 شهادة تقدير

للمشاركة في  المعرض الدولى 
المصاحب  للمؤتمر العلمى الدولى 

 السادس لكلية التربية الفنية
كلية التربية الفنية  0030

 جامعة حلوان

شهادات تقدير 

 متعددة 

كعضو في كنترول للمشاركة 

:  8152الدراسات العليا منذ عام 

  8152عام 

كلية التربية الفنية  0030

 جامعة حلوان

 شهادة تقدير 
للمشاركة في كنترول التاهيلى 

  8152للدكتوراه والدبلومات 
كلية التربية الفنية  0030

 جامعة حلوان

 شهادتى اجازة بحث
 ونشره والقاؤه

نون المؤتمر الدولى الثالث للف
التشكيلية وخدمة المجتمع" الفن 
بريل والهوية بين التراث والمعاصرة " ا

5107 

0032 
جامعة حنوب الوادى 

كلية الفنون الجميلة 

 باالق ر

\  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 األسم

دعا  من ور ابو د / 

 محمد المعا طى

 الجوهرى

 القسم

االشــــــــــغال الفنيــــــــــة 

 والرتاث الشعىب
 التاريخ دعاء منصور التوقيع

 10/  

 م1/0032
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 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول
 جادة  عبده عبده   السيد 

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

Gado Abdoh El Saied 

 دمياطمحافظة  املكان 1791 خالتاري اتريخ ومكان امليالد

 11111171111 تليفون  احلالة االجتماعية
                          الربيد االلكرتوين

gado26@yahoo.com 
  رابط الصفحة الشخصية

 واألملانيه -األجنليزية  يدهاجياليت   اللغات
مدى 

 جدا جيد اإلتقان
 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

اتريخ احلصول  الدرجـةمسمى 
 عليها

 عنوان الرسالة مصدرها

بكالوريوس التربية 

 الفنية 

التربية الفنية كلية  9114
 حلوان جامعة

 

ماجستير التربية 

 الفنية جامعة حلوان 
التربية الفنية كلية  0222

 حلوان جامعة
مدخل التوليف بين الجلود و االخشاب ك

 الستحداث مشغوالت فنية

دكتوراة الفلسفة فى 

التربية الفنية 

تخصص أشغال 

 خشب 

  

التربية الفنية كلية  0227
 حلوان جامعة

القيم الجمالية فى الكتابات العربية كمدخل 

 الستحداث مشغوالت فنية

 :واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 
 مستمرة زمنيةالفرتة ال جهة العمل الوظيفة

انبكلية التربية الفنية جامعة حلومدرس مساعد   1111  

 

mailto:gado26@yahoo.com
mailto:gado26@yahoo.com


 األشغال الفنيه

 مدرس األشغال

 الفنية

انبكلية التربية الفنية جامعة حلو  م  1119 
 

انبكلية التربية الفنية جامعة حلو استاذ مساعد      

لتربية بكلية التربية جامعة جازان قسم ا استاذ مساعد

تره من الفنية فى الف  

 1111   - 1111  

 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

أثر العائد االقتصادي للمشغوالت الفنيه لطالب كلية التربيه  9002

 الفنيه علي اتجاهاتهم نحو مادة األشغال الفنيه
المؤتمر العلمي الدولي الثاني 

 والعشرون للخدمه االجتماعيه

9010 
اشكالية فانوس رمضان بين اصالة التراث االسالمى وبين 

 الخبرة الصينية

المؤتمر الدولى االول لمركز 

ة البحوث والدراسات الصيني

جامعة حلوان المصرية  

 
رؤية مستحدثه الحياء الطاقة التربويه في تدريس العروسة 

 باألشغال الفنية

المؤتمر الدولى  السادس لكلية 
 التربية الفنية

 

 :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -

 على العديد من الرسائل العلمية  فأشر 

 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
 

 املكان أسم املعرض التاريخ

 أوال المعارض

71 - 79 – 

79 – 79 -77 
  معارض الطالئع بجمعية محبي الفنون الجميله 

 جامعة حلوان كلية التربيه الفنيه بقة جاذبيه سري معرض مسا 1771

 أتيليه القاهرة (11) معرض صالون أتيليه القاهره 1777

 جامعة حلوان –كلية التربية الفنية  معرض األشغال الفنيه الثاني     - 1111

 هو والضوء واالخرون 1117
قاعة الشهيد احمد بسيونى بكلية 

 التربية الفنية بالزمالك  

 اشكالية الحفر على الجلد 1111
قاعة الشهيد احمد بسيونى بكلية 

 التربية الفنية بالزمالك  



 تشكيالت خطية 1111
المركزززز القزززومى للشزززباب مركزززز 

 التعليم المدنى

 أتلييه القاهره رؤيه ميتافيزيقيه 1111

 أوالد عزازيل 1119
قاعة الشهيد احمد بسيونى بكلية 

 التربية الفنية بالزمالك  

 ثانيا : األنشطة 
 بقصر ثقافة أسيوط تنظيم ورشه فنيه ألشغال الجلود 1112

1112 
ورشة تصوير زيتي مصاحبه الحتفال الهيئه العامه 

 لقصور الثقافه بليالي رمضان
 السيده زينب

1112 

تنظززززززيم االداره العامززززززه للفنززززززون  صرحصل علي منحة األبداع الفني بمدينة األق

بيئيززه بالهيئززه التشززكيليه والحززر  ال

 العامه لقصور الثقافه

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

 عليها
 مصدرها

 
جوائز عديده من المجلس األعلي للشباب والرياضه علي 

   المستوي القومي

  1771 جال التصويرجائزة جاذبيه سري  فى م 

 
)المعرض  جائزه تشجيعيه من جمعية محبي الفنون الجميله

  1779 ( في مجال التصوي 1779السادس والثالثون للطالئع 

 
جائزه تشجيعيه من جمعية محبي الفنون الجميله )المعرض 

 السابع والثالثون للطالئع
1779  

 
امن جائزه من جمعية محبي الفنون الجميله )المعرض الث

 في مجال النحت  1779والثالثون للطالئع  
1779  

    
\  

 



 بسم هللا الرمحن الرحيم

 (ومعاونيهم)سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 
 

 

 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول

  أمين صّباح الهامى

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

AMIN SABBAH ELHAMY 
 القاهرة املكان 1/6/1661 التاريخ امليالد اتريخ ومكان

  التليفون متزوج احلالة االجتماعية
  رابط الصفحة الشخصية vanahamy@hotmail.com الربيد االلكرتوين

 اليت  جتيدها اللغات
 العربية

 االجنليزية
مدى 

 جيد جدا اإلتقان
 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

صول اتريخ احل الدرجـةمسمى 
 عليها

 عنوان الرسالة مصدرها

بكالوريوس 
 الرتبية الفنية

كلية التربية  0991

 الفنية
 جيد جدا مع مرتبة الشرف

ماجستري الرتبية 
 الفنية

كلية التربية  6991

 الفنية
التشكيلية لألخشاب المحلية الثراء عمليات  اإلمكانات

 التطعيم

دكتوراه الفلسفة 
 ىف الرتبية الفنية

التربية  كلية 1110

 الفنية
البراز القيم التشكيلية  المعطيات الجمالية لألخشاب المحلية

 والتعبيرية فى المشغولة الخشبية

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



ة جامع -كلية التربية الفنية أشغال اخلشب معيد

 حلوان
6991  

 مساعدمدرس 

 أشغال اخلشب

جامعة  -كلية التربية الفنية

 حلوان

0991  

أشغال  مدرس
 اخلشب

ة جامع -كلية التربية الفنية

 حلوان

1110  

 استاذ مساعد
 أشغال اخلشب

ة جامع -كلية التربية الفنية

 حلوان

1112  

أشغال  استاذ
 اخلشب

جامعة  -كلية التربية الفنية

 حلوان

1100 √ 

استاذ ورئيس شعبة 
 شغال اخلشبأ

جامعة  -كلية التربية الفنية

 حلوان

1100  

استاذ أشغال 
 منتدب اخلشب

  1102 - 1100 جامعة المنيا

استاذ أشغال 
 منتدب اخلشب

  0161 -0160 جنوب الواديبجامعة 

استاذ االشغال 
مبعهد الفنون 

 الشعبية

 –اكاديمية الفنون التشكيلية 

 وزارة الثفافة
  

 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

   

 

قدم ابحاث علمية عدة محكمة ومنشورة بالمجالت العلمية  -
  للفنون بجامعة حلوان والقاهرة واسيوط

 

أبحاث في العديد من المحافل العلمية ومجالت المشاركة ب -
  الفنون والتربية الفنية في جامعات مصر

   

 

 



 :ماجستير ودكتوراه علمية الرسائل ال ددع -

 )مناقشة(06  )اشراف( 85

 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
 

 المكان أسم المعرض التاريخ

 : المعارض الخاصة

 تعبيرات خشبية 0222
ة كلية التربي –قاعة حورس 

جامعة حلوان –الفنية   

 بمجمع إعالم السالم    جماليات القشرة واألركت فن 0220

 األصالة والمعاصرة القناع بين  0220
ة كلية التربي –قاعة حورس 

جامعة حلوان –الفنية   

 التعبير والتشكيل الجسد بين 0222
ة كلية التربي –قاعة حورس 

جامعة حلوان –الفنية   

 للجدارية القبطية رؤية خشبية 0222
كلية التربية  –قاعة حورس 

 جامعة حلوان –الفنية 

 قاعة النهر ساقية الصاوي شبموزاييك الخ 0222

طالقاعة الكبري ، جامعة اسيو تعبيرات خشبية 0202  

 قاعة الشهيد احمد بسيوني     اشكال وظالل 0202

 قاعة الشهيد احمد بسيوني             اشكال والوان 0200

 : المعارض الجماعية

  معارض جماعية بساقية عبد المنعم الصاوي  - 0222،  0222

  معارض متعددة ألعضاء هيئة التدريس بالكلية - .0200_0992

0222 
        الحفاظ على التراث معارض جماعية بجمعية

0222  .   

  معرض جماعي بالقاعة الكبري ، جامعة اسيوط       0202

0200 

معرض جروب تجارب فنيه وتشكيلية . قاعة  - -

 الشهيد احمد بسيوني.

  

 

 

0200-0202   
ب للمؤتمر الدولي كلية التربية المعرض المصاح -

  الفنية.

 المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي الثاني  - 0202-0200



 جنوب( –والثالث )حوار جنوب  .

 للفنون التشكيلية 

 العامة المهام الفنية التى كلف بها و االسهامات

 
اإلشراف على العديد من ورش للفنون فى مجال  -

 أشغال الخشب.
جامعة ية ببكلية التربية الفن

 حلوان

 
اقامة دورات تدريبيه في مجال الديكور الداخلي  -

 واشغال الخشب.
ة بشؤن خدمة المجتمع والبيئ

 بكلية التربية الفنية

 
اإلشراف على العديد من ورش للفنون فى مجال  -

 أشغال الخشب 
باب قطاع الش -بوزارة الثقافة 

والعمال.   

 بحثية ، وشهادات التقدير: اجلوائز العلمية ، واملنح الستة عشر 
 مصدرها اتريخ احلصول عليها املناسبة وع اجلائزةن

 
حاصل على شهادة تقدير بينالي الثقافة 

 والفنون وصالون الخريف الفرنسي 
4102  

 
حاصل على درع و جائزة الشارقة 

 الثقافية في مجال التحكيم 
4102  

 

حاصل على العديد من شهادات التقدير 
ن التشكيلي والتحكيم من في مجال الف

 جهات عدة

  

\  
 



 (ومعاونيهم)سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 
 

 
 
 

 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول
 يوسف مصطفى عبد الودود  إميان

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

Youssef Abd El Wadod Eman 
  املكان م9/7/7997 التاريخ الداتريخ ومكان املي

 67696997099 تليفون  احلالة االجتماعية
  رابط الصفحة الشخصية eman_elwadod@yahoo.com الربيد االلكرتوين

 األجنليزية  اليت  جتيدها اللغات
مدى 

 جيد اإلتقان
 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

اتريخ احلصول  الدرجـةمسمى 
 عليها

 عنوان الرسالة مصدرها

    

 ماجيستير

   

 دكتوراه
   

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

 استاذ مساعد
االشغال الفنية 
بقسم االشغال 

  بكلية التربية الفنية جامعة حلوان

 



الفنية والتراث 
 الشعبى
ات وقمت سنو لعدة  عملت بالمملكة 

بتدريس مقررات متعددة مثل النجارة 
 والنسيج والطباعة والخزف

  

 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

4672 
مداخل تجريبية لتوليف الخامات فى المشغولة الفنية فى ضوء 

 االتجاهات الفنية الحديثة 

مؤتمر" دور الفن والتربية فى 
 "البشرية التنمية 

 

4672 
صياغات مستحدثة لتصميم المشغولة الفنية بالخامات 

 المستهلكة باستخدام تطبيقات الحاسوب
جمعية امسيا مصر "التربية عن 

 طريق الفن

 صياغات تشكيلية مستلَهمة من العروس الشعبية   4677
كلية التربية للطفولة المبكرة , 

 جامعة القاهرة

 المقومات التشكيلية للمشغولة الفنية المصرية المعاصرة 4677

مجلة كلية التربية النوعية, 
 جامعة القاهرة

 

4677 
العالقة التبادلية بين الخيال العلمي والرؤية البصرية لتصميم 

مة  مشغوالت فنية مجسَّ

مؤتمر كلية التربية النوعية , 
 جامعة القاهرة

 

 

 :ماجستير ودكتوراه العلمية  الرسائل ددع -

 على العديد من الرسائل العلمية منها : تأشرف

 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
 

 املكان أسم املعرض التاريخ

0202 
 كلية التربية الفنية جامعة حلوان   جماليات ملمسية

 

 كلية التربية الفنية جامعة حلوان من وحى الطبيعة  0202

قاعة الشهيد احمد بسيونى بكلية  لمفردة التشكيلية التراثية واالشغال الفنية ا 5102



 التربية الفنية بالزمالك  

5102 
  معارض هيئة التدريس بكلية التربية الفنية

 : اجلوائز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات التقديرستة عشر 
 مصدرها اتريخ احلصول عليها املناسبة ئزةوع اجلان

    

    

    
\  

 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم                                          

 سيرة ذاتية لعضو ىيئة التدريس 
 

 

 
 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة

 

 االضُ 
 اٌؼبئٍخ اٌخبٌج اٌخبٟٔ األٚي

 ِحّذ ػجذ اٌرحّٓ فىرٞ  ا٠ّبْ 

االضُ ثبٌٍغخ 

 اإلٔز١ٍس٠خ

Family Name     Middle Name First Name 

Abd elrhman Fekry Eman 

تبر٠خ ِٚىبْ 

 ا١ٌّالد
 اٌمب٘رح اٌّىبْ ٢١٩١-٢١-٢٣ اٌتبر٠خ

 اٌٙبتف –رٛاي  ِٕطمخ ش اٌّمطُ ١١١٤ اٌؼٕٛاْ اٌحبٌٟ
------

١٢١١٤١٣١٣٤١ 

 اٌجر٠ذ االٌىترٟٚٔ
Imanfekry79@gmail.co

m 
 ------ راثػ اٌصفحخ اٌشخص١خ

 اٌؼٕٛاْ اٌجر٠ذٞ
ص. 

 ة. 
 اٌمب٘رح اٌّذ٠ٕخ  -------

اٌرِس 

 اٌجر٠ذٞ
 

اٌٍغبد اٌتٟ  

 تز١ذ٘ب
 ٚاالٔز١ٍس٠خ -اٌٍغخ اٌؼرث١خ 

ِذٜ 

 اإلتمبْ
 ر١ذ -ر١ذرذا

 
 

 ةـعـلـمـيـال المؤىالتثـانـيـاً : 

 الدرجـةمسمى 
تاريخ 

الحصول 
 عليها

 عنوان الرسالة مصدرىا

 اٌذوتٛراٖ

 ِبرش     

٣١٢٦     

 

 

 ربِؼخ حٍٛاْ

 

تؼ١ٍّٟ إلحراء اٌمذراد اٌتشى١ٍ١خ ٌؼ١ٕخ ِختبرح ِٓ ثرٔبِذ 

 و١ٍخ اٌترث١خ اٌف١ٕخ .-اٌّط١ٕٓ فٟ ِحبي اٌتشى١ً اٌّؼذٟٔ 

 اٌّبرطت١ر

 اغططص

٣١١٩ 

 

 ربِؼخ حٍٛاْ

 

رّب١ٌبد اٌزّغ ث١ٓ ا١ٌّٕب ٚاٌترض١ت ٌتحم١ك رؤٜ تؼج١ر٠خ 

 ِطتحذحخ ػٍٝ األضطح اٌّؼذ١ٔخ. 

 اٌجىبٌٛر٠ٛش
 ِب٠ٛ

٣١١٣ 

 

 حٍٛاْربِؼخ 

 

 ثـالـثـاً : الخبرات والمناصب العلمية واإلدارية



 اٌفترح اٌس١ِٕخ رٙخ اٌؼًّ اٌٛظ١فخ
 ِطتّرح

ثمطُ االشغبي اٌف١ٕخ ٚاٌتراث  ِذرش

اٌشؼجٝ  ، و١ٍخ اٌترث١خ اٌف١ٕخ، 

 ربِؼخ حٍٛاْ.

          إٌٝ االْ ٣١٢٦/اثر٠ً/٣١ِٓ 

  

ثمطُ األشغبي اٌف١ٕخ ٚاٌتراث  ِذرش ِطبػذ

و١ٍخ اٌترث١خ اٌف١ٕخ ـ  اٌشؼجٟ،

 ربِؼخ حٍٛاْ.

/ اثر٠ً ٣١إٌٝ  ٣١١٩/ ضجتّجر/ ٤١ِٓ 

/٣١٢٦.َ                

ثمطُ األشغبي اٌف١ٕخ ٚاٌتراث  ِؼ١ذ

اٌشؼجٟ، و١ٍخ اٌترث١خ اٌف١ٕخ ـ 

 ربِؼخ حٍٛاْ.

/ اثر٠ً ٣١ َ إ٣١١٤ٌٝ/د٠طّجر/٣١ِٓ 

/٣١١٩           .َ  

 

 المهنيةالنقابات العلمية و  للهيئات رابـعـاً : العضويات
 مستمرة الجهة نوع العضوية التاريخ مسمى العضوية 

 √  ػعٛ ػبًِ 4002 ػعٛ ثٕمبثخ اٌفٕب١ٔٓ اٌتشى١١ٍ١ٓ ثبٌمب٘رح.
 

 فى الداخل والخارجاً : خبرات التدريس خامس
 المكان الجهة المستوى المقررات التي تم تدريسها

 

   ..اٌفرلخ اٌخبِطخِمرر أشغبي ا١ٌّٕب ٚاٌطالءاد 

 

 
 

 

 

 

 ِمرر اٌتشى١ً ا١ٌذٚٞ ٌألضالن اٌّؼذ١ٔخ.. اٌفرلخ 

 اٌراثؼخ 

 
 

 

  ..ِمررررر ِرررذ ً إٌرررٝ اٌتشرررى١الد اٌّؼذ١ٔرررخ ا١ٌذ٠ٚرررخ

 اٌفرلخ اٌخب١ٔخ

 

ِرحٍخ 

 اٌجىبٌٛر٠ٛش

 

 

 

 
مرحلة 

 البكالوريوس

 

 
ِرحٍخ 

 اٌجىبٌٛر٠ٛش

 

 

ثمطُ االشغبي 

اٌف١ٕخ ٚاٌتراث 

اٌشؼجٝ، و١ٍخ 

–اٌترث١خ اٌف١خ 

 ربِؼخ حٍٛاْ

 

لطُ االشغبي 

 –اٌف١ٕخ 

 

 

و١ٍخاٌترث١خ 

اٌف١ٕخ، ربِؼخ 

 حٍٛاْ

 

رّٙٛر٠خ 

ِصر 

 اٌؼرث١خ

 

 

 

رّٙٛر٠خ 

ِصر 

 اٌؼرث١خ

 

رّٙٛر٠خ 

ِصر 

 اٌؼرث١خ

 



 :البحوث العلمية : سادسا  
 

 الجهو عنوان البحث التاريخ

-اثر٠ً 

ضطح اٌّؼذ١ٔخ ثبٌجبت١ٕب.رّب١ٌبد اٌّؼبٌزبد ا١ٌٍٔٛخ ٌأل ٣١٢٧  

المؤتمر العلمي الدولي 
الفنية كلية التربية -السادس 

 جامعة حلوان. –
 -اثر٠رررً

٣١٢2 
 ٍٛرٖٛ ا٢د١ِخ ثبألضالن اٌّؼذ١ٔخ.تؼج١ر٠خ ٌ رؤٜ

أنسيا الدولي  -كونجرس
 اكتوبر ٦جامعة –الثالث 

 

والتدريب الدورات )الحضوروالمشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات والتنميه المهنيه  :سابعا  

 الورش(و
 ٚ تٕظ١ُ(أاٌّؤتّراد )ِشبروخ  – ٢

 

 الجهة المنظمو عنوان البحث نوع المشاركو التاريخ

 

ضجتّجر 

٣١٢٣ 

 

   اٌّررؤتّراٌؼٍّٝ ٌمطررُ االشررغبي اٌف١ٕررخ ٚاٌتررراث اٌشررؼجٝ  إػذاد

        

لطُ االشغبي 

اٌف١ٕخ ٚاٌتراث 

 اٌفٕٝ
 

اثر٠ررررررً 

٣١٢٣ 

 

اٌخبٟٔ )اٌحت ٌٍز١ّغ(ٍِتمٝ فْٕٛ أغفبي اٌؼرة  اػذاد  

 

و١ٍخ اٌترث١خ 

 اٌف١ٕخ

اثر٠ررررررً 

٣١٢٧ 

 

 تٕظ١ُ

 

  اٌّؤتّر اٌؼٍّٝ اٌذٌٟٚ اٌطبدش ٌى١ٍخ اٌترث١خ اٌف١ٕخ

 

و١ٍخ اٌترث١خ 

 اٌف١ٕخ

د٠طّجر 

٣١٢٩ 

 

 تٕظ١ُ

 

 ٌى١ٍخ اٌترث١خ اٌف١ٕخ اٌذٌٟٚ اٌطبثغاٌّؤتّر اٌؼٍّٝ 

 

و١ٍخ اٌترث١خ 

 اٌف١ٕخ

د٠طّجر 

٣١٢٩ 

 

ِشبروخ 

 ثبٌحعٛر

 ٌى١ٍخ اٌترث١خ اٌف١ٕخ اٌذٌٟٚ اٌطبثغاٌّؤتّر اٌؼٍّٝ 

 

و١ٍخ اٌترث١خ 

 اٌف١ٕخ

 

 ٚ اػذاد(أ)ِشبروخ ٚاٌّحبظراد ٚاٌذٚراد إٌذٚاد  – ٣

 

 المكان عنوان الندوه او المحاضره نوع المشاركو التاريخ

 ٣١١٧اثر٠ً 
 ِشبرن

 ِٙبراد اٌتفى١ر االثذاػٟ
ربِؼخ 

 حٍٛاْ

د٠طّجر 

٣١٢٤ 

 ِشبرن
 ِشرٚػبد اٌجحٛث اٌتٕبفط١خ

و١ٍخ اٌترث١خ 

 اٌف١ٕخ

د٠طّجر 

٣١٢٤ 

 ِشبرن
 ادارح اٌفر٠ك اٌجحخٟ

ربِؼخ 

 حٍٛاْ

ربِؼخ  ِؼب١٠ر اٌزٛدح فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌتذر٠ط١خ ِشبرند٠طّجر 



 حٍٛاْ ٣١٢٤

 ٠٣١٢٥ٕب٠ر 
 ِشبرن

 ِٙبراد اٌؼرض اٌفؼبي
و١ٍخ اٌترث١خ 

 اٌف١ٕخ

 

 اػذاد(اٌتذر٠ت ٚاٌٛرظ )ِشبروخ أٚ  -٤

 

 اٌتبر٠خ
 ٔٛع اٌّشبروٗ

 اٌجحج ػٕٛاْ اٌٛرشٗ

 ِٓ

٣١١٥ 

اٌٝ 

٣١١٧ 

 

 ٚرظ ػًّ
 ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ثمصٛر اٌخمبفخ

لصٛر 

اٌخمبفخ 

 ثبٌمب٘رح

 ِٓ

٣١١٦ 

اٌٝ 

٣١١٩ 

 

 ٚرظ ػًّ
 فٟ اٌتشى١ً اٌّؼذٟٔ

ِزّغ اػالَ 

ِذ٠ٕخ اٌطالَ 

 ثبٌمب٘رح

٣١٢٩ 
 

 اٌراثؼخِؼرض )ٚرٖٛ تؼج١ر٠خ( ٌطالة اٌفرلخ  اػذاد ِؼرض
و١ٍخ اٌترث١خ 

 اٌف١ٕخ

 

 

 حبِٕبً : االٔشطخ اٌف١ٕخ  اٌّؼبرض اٌخبصٗ ٚاٌؼبِٗ

اٌّؼبرض اٌخبصخ -٢  

 اٌّىبْ أضُ اٌّؼرض اٌتبر٠خ

 

٣١٢2 
 "حٛار" رؤٜ تؼج١ر٠خ ِؼذ١ٔخ

لبػخ حٛرش 

و١ٍخ اٌترث١خ 

 اٌف١ٕخ

 

 اٌّؼبرض اٌؼبِخ - ٣

 اٌزٙٗ إٌّظّٗ أضُ اٌّؼرض اٌتبر٠خ

 

٣١١٣ 
اػعبء ١٘ئخ اٌتذر٠صِؼرض   

و١ٍخ اٌترث١خ 

 اٌف١ٕخ

 لصر اٌفْٕٛ صبٌْٛ األػّبي اٌف١ٕخ اٌصغ١رح اٌطبدش ٣١١٤

 ِؼرض "رؤٜ ف١ٕخ"ألػعبء ١٘ئخ تذر٠ص و١ٍخ اٌترث١خ اٌف١ٕخ ٣١١٤
دار االٚثرا 

 اٌّصر٠خ

 لطُ االشغبي اٌف١ٕخ-ِؼرض اػعبء ١٘ئخ اٌتذر٠ص  ٣١١٤
 

 ٚزارح اٌخمبفخ

 اٌّصبحت ٌٍّؤتّر اٌطٕٜٛ ٌى١ٍخ اٌترث١خ اٌف١ٕخاٌّؼرض اٌفٕٝ  ٣١١٦
و١ٍخ اٌترث١خ 

 اٌف١ٕخ

 اٌّؼرض اٌزّبػٝ ٌمطُ االشغبي اٌف١ٕخ ٚاٌتراث اٌشؼجٝ ٣١٢١
و١ٍخ اٌترث١خ 

 اٌف١ٕخ

 و١ٍخ ترث١خ ف١ٕخ ( ٢)اٌّؼرض اٌزّبػٝ ٌّزّٛػخ تزبرة ٚاثحبث إثذاػ١خ  ٣١٢٢

 و١ٍخ ترث١خ ف١ٕخ اٌف١ٕخ اٌّؼرض اٌزّبػٝ ١ٌٙئخ تذر٠ص و١ٍخ اٌترث١خ ٣١٢٢



 ( ِصر ثؼ١ْٛ اثٕبئٙب٣ِؼرض تزبرة اثذاػ١خ ) ٣١٢٣
ِروس االثذاع 

 ثبالضىٕذر٠خ

٣١٢٣-

٣١٢٤ 

اٌّؼرض اٌزّبػٝ ٌمطُ االشغبي اٌف١ٕخ اٌّصبحت ٌٍّؤتّر اٌؼٍّٝ 

 ٌمطُ االشغبي اٌف١ٕخ

و١ٍخ اٌترث١خ 

 اٌف١ٕخ

٣١٢٤ 
اٌف١ٕخ ٚاٌّصبحت اٌّؼرض اٌزّبػٟ ١ٌٙئخ تذر٠ص و١ٍخ اٌترث١خ 

 ١ٌٍٛث١ً اٌّبضٟ ٌٍى١خ

لصر اٌفْٕٛ ثذار 

 االٚثرا

 صبٌْٛ اٌشرق االٚضػ ٌٍمطغ اٌصغ١رح ٣١٢٥
ِروس شجبث١ه 

 ثبٌّمطُ

ِؼرض اػعبء ١٘ئخ اٌتذر٠ص ٌى١ٍخ اٌترث١خ اٌف١ٕخ ثّروس اٌزس٠رح  ٣١٢٦

 ٌٍفْٕٛ

 ٚزارح اٌخمبفخ

 و١ٍخ اٌترث١خ اٌف١ٕخ اٌّؼرض اٌخبٟٔ ٌالػّبي اٌف١ٕخ ٌٍذراضبد اٌؼ١ٍب ٣١٢٦

 

اٌّؼرض اٌفٕٟ اٌزّبػٟ اٌّصبحت ٌٍّؤتّر اٌؼٍّٟ اٌطبدش ٌى١ٍخ  ٣١٢٧

 اٌترث١خ اٌف١ٕخ

ِروس اٌزس٠رح 

 ٌٍفْٕٛ

ِروس اٌحرف  اٌٍّتمٝ اٌّصرٞ ٌٍحٍٟ اٌتراح١خ ٚ اٌّؼبصرح اٌذٚرح اٌخب١ٔخ ٣١٢٩

 اٌتم١ٍذ٠خ ثبٌفططبغ

اٌراثغ ػشر ٍِتمٝ ثصّبد اٌفٕب١١ٔٓ اٌتشى١١ٍ١ٓ اٌؼرة ٣١٢٩  دار االٚثرا اٌّصر٠خ 

 اٌمب٘رح ِؼرض ٌٍفٕخْ اٌتشى١ٍ١خ ثٕبدٞ اٌمطب١ِخ ربردٔس ٣١٢٩

ِتحف ِحّٛد  اٌّؼرض اٌزّبػٟ الػعبء ١٘ئخ تذر٠ص و١ٍخ اٌترث١خ اٌف١ٕخ ٣١٢٩

 ِختبر

اٌّؼرض اٌفٕٟ اٌزّبػٟ اٌّصبحت ٌٍّؤتّر اٌؼٍّٟ اٌطبثغ ٌى١ٍخ  ٣١٢٩

 اٌترث١خ اٌف١ٕخ

اٌف١ٕخ و١ٍخ اٌترث١خ  

 رب١ٌرٞ ٌّطبد ٍِتمٝ اٌمب٘رح اٌذٌٟٚ ٌٍفٕخْ اٌتشى١ٍ١ىخ) إٌطخخ اٌخبِطخ( ٣١٢2

 
 

الجوائزو المقتنيات و المنح البحثيه والفنيهو: أنشطة اخري تاسعا    

 

 المكان نشاطنوع ال التاريخ

 ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌمصٛر اٌخمبفخ ٣١١١
 اٌمب٘رح

 ٌذٜ االفراد ٣١١٩
 اٌمب٘رح

 

 زبٍْ:ػع٠ٛخ اٌ ػبشراً 
 

نوع  التاريخ اسم اللجنة
 العضوية

 مستمرة الجهة

 ٣١٢١ كنترول مرحلة بكالوريوس
و١ٍخ اٌترث١ٗ  ػعٛ

 اٌف١ٕٗ
√ 

 ٣١٢١ ٚحذح ظّبْ اٌزٛدح
 ربِؼخ حٍٛاْ ػعٛ

 



 ٣١٢١/٣١٢٢ ٌزٕخ شؤْ اٌتؼ١ٍُ ٚاٌطالة
 ربِؼخ حٍٛاْ ػعٛ

 

 ٣١٢٣/٣١٢٤ ٌزٕخ شؤْ اٌتؼ١ٍُ ٚاٌطالة
حٍٛاْربِؼخ  ػعٛ  

 

 ٣١٢٣ ٚحذح ظّبْ اٌزٛدح
 ربِؼخ حٍٛاْ ػعٛ

√ 

 

 اٌحبدٞ ػشر : اٌزٛائس اٌؼ١ٍّخ ، ٚإٌّح اٌجحخ١خ ، ٚشٙبداد اٌتمذ٠ر
 

 مصدرىا تاريخ الحصول عليها المناسبة وع الجائزةن

 ٍِتمٝ فْٕٛ اغفبي اٌؼرة شٙبدح شىر ٚتمذ٠ر
2212 
 

اٌترث١ٗ  و١ٍخػ١ّذ 

 اٌف١ٕٗ

 شٙبدح شىر تمذ٠ر 

ٌٍّشبروخ فٟ فبػ١ٍبد ٍِتمٝ 

اٌّؼرض االٚي ٚاٌخبٟٔ ٌزرٚة 

 ثحٛث ٚتزبرة اثذاػ١خ

 و١ٍخ اٌترث١خ اٌف١ٕخ 4004-4000

 شٙبدح تمذ٠ر

اٌّؼرض اٌّصبحت ٌٍّؤتّراٌؼٍّٝ 

اضبدش ٚاٌطبثغ ٌى١ٍخ اٌترث١خ اٌف١ٕخ 

            

 و١ٍخ اٌترث١خ اٌف١ٕخ 4002 – 400٦

 شٙبدح شىرٚ تمذ٠ر
اػّبي ٌزٕخ اضتالَ ٌٍّشبروخ فٟ 

 اضتّبراد اٌذراضبد اٌؼ١ٍب

٣١٢٤-٣١٢٣-

٣١٢٦-٣١٢٥-

٣١٢٧ 

 و١ٍخ اٌترث١خ اٌف١ٕخ

 شٙبدح شىر ٚ تمذ٠ر
ٌٍّشبروخ فٟ اػّبي وٕترٚي ِرحٍخ 

 اٌجىبٌٛر٠ٛش

اٌٟ  -٣١٢١

٣١٢2 
 و١ٍخ اٌترث١خ اٌف١ٕخ

 شٙبدح شىر ٚ تمذ٠ر
ٌٍحصٛي ػٍٝ اٌّروس االٚي فٟ 

 ِطبثمخ االشغبي اٌف١ٕخ
 لصر حمبفخ اٌمب٘رح ٣١١٥

 شٙبدح شىر ٚ تمذ٠ر

ٌٍّشبروخ فٟ تٕظ١ُ اٌّؤتّر اٌؼٍّٟ 

ٌى١ٍخ  اٌذٌٟٚ اٌطبدش ٚاٌطبثغ

 اٌترث١خ اٌف١ٕخ

 و١ٍخ اٌترث١خ اٌف١ٕخ ٣١٢٩ -٣١٢٧

 
  

 األضُ
َ.د . ا٠ّبْ فىرٞ ػجذ 

 اٌرحّٓ ِحّذ

 اٌمطُ

االشغبي اٌف١ٕخ 

 ٚاٌتراث اٌشؼجٝ
 ٣١٢2 اٌتبر٠خ ا٠ّبْ فىرٞ اٌتٛل١غ



 ّٖٔبرد ِٓ اػّبي اٌذوتٛرا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 : نماذج من أعمال بحث المعالجات اللونية لألسطح المعدنية 

 

                      
 

                      
  



  (رؤي تعبيرية معدنية) ض الخاص "حوار"عر نماذج من اعمال المبعض : 

 
 
 

                                 
 
 
 

                         
 



                     
 

  ثؼط ّٔبرد ِٓ اػّبي اٌطالة اٌخبص ثجحج رؤٞ تؼج١ر٠خ ٌٍٛرٖٛ ا٢د١ِخ ثبألضالن

 اٌّؼذ١ٔخ:

                      
 
 
 



                
 

           
 
 
 
 
 
 

  



 بعض نماذج من أعمال الحلي  : 

 

                                               
 

                                 
 

 



 

 (ومعاونيهم)سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 
 
 

 

 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول
 عفيفي ماهر   مصطفى  جيهان

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

Afify Mustafa Gehan 

 مصر املكان 32/90/7015 التاريخ اتريخ ومكان امليالد

 التليفون  احلالة االجتماعية
 
 

10110330111 
  رابط الصفحة الشخصية gehanafify@gmail.com الربيد االلكرتوين

مدى  االجنليزية االيت  جتيده اللغات
 اإلتقان

  جيد
 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

مسمى 

 الدرجـة

تاريخ 

الحصول 

 عليها

 عنوان الرسالة مصدرها

بكالوريوس 

 التربية الفنية

  جامعة حلوان 7991
 

ماجستيرفي 

 التربية الفنية

أتجاهات تشكيلية لتقنيات متعددة في مجال الصباغه  جامعة حلوان 0227

 والطباعة اليدويه



دكتوراه في 

 التربية الفنية

لطباعة ا البعد الرابع كمدخل إلثراء التشكيل الفني بأسلوب جامعة حلوان 0221

 باألستنسل

 

 :واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 
 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة
  م7991 كلية التربية الفنية معيد

 مدرس مساعد

طباعة 

 المنسوجات

  م0227 كلية التربية الفنية

طباعة مدرس 

 المنسوجات

  0221 كلية التربية الفنية

 حتى اآلن 0272 كلية التربية الفنية أستاذ مساعد 

 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 الجهه عنوان البحث التاريخ

 السرد في الفن األفريقي المعاصر 0270
مؤتمر كلية التربية الفنية 

 والتراث الشعبي 

 لثالثةاالفنون والتربية في األلفية "رؤية طباعية ألزياء السيدات " 0272
مؤتمر كلية التربية الفنية 

  والتراث الشعبي

0272 
األمكانات التشكيلية لطباعة األنكواسيتك واالستفادة منها في طباعة 

 أعمال صغيرة .

 مؤتمر كلية التربية الفنية 

 الخامس 

0272 
رؤية معاصرة للقالب الطباعي من خالل التشكيلي الحراري في 

 ضوء فنون ما بعد الحداثة

 مؤتمر كلية التربية الفنية 

 السادس 

 

  :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -

 رسائل 3رسائل املاجستري 

  0رسائل الدكتوراه 

 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
 

 املكان أسم املعرض التاريخ

 المعارض الخاصة

  خط وملمس  م 0229



  تشكيل تعبيري  0277

  رموز مصرية  0272

  تعويذة  0272

 المعارض الجماعية 

  معرض طلبة الدراسات العليا  0220

  عاما"  23طباعة المنسوجات اليدوية )بعد  0222

 جامعة حلوان معرض شباب الخريجين  0222

  المعرض الخاص بمؤتمر الرؤية المستقبلية 0221

  معرض البرنامج التفاعلي لألسبوع البيئي الثاني  0222-0221

 كلية التربية الفنية  معرض الطباعة اليدوية بين األمس واليوم  0221

 تواصل األجيال   0277

المؤتمر السنوي لقسم 

األشغال الفنية والتراث 

 الشعبي

0270 
معرض مصاحب للمؤتمر السنوي لقسم األشغال الفنية  

 والتراث الشعبي
 كلية التربية الفنية 

0272 
معرض مصاحب لمؤتمر الفنون والتربية في األلفية 

 الثالثة 
 

0272 
بيل )اليو معرض وزارة الثقافة ، قطاع الفنون التشكيلية

  الماسي لكلية التربية الفنية(
 قصر الفنون 

0272 
معرض الصالون األول للنسجيات )الدورة التأسيسية 

 األولى لفنون النسجيات(
 

0273 
معرض الدراسات العليا المصاحب لمهرجان الزمالك 

 األول للفنون 
 كلية التربية الفنية

  معرض جماعة الطباعيات  0271

 األنشطة الفنية 

0270 - 

0271 

المشاركة والحضور في مؤتمر كلية التربية الفنية 

 الدولي الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع

جامعة  –كلية التربية الفنية 

 حلوان

 الزمالك -كلية التربية الفنية  المشاركة في مهرجان الزمالك األول للفنون  0273

 جامعة المستقبل  المشاركة في مهرجان جامعة المستقبل  0271



 اجلوائز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات التقدير
 مصدرها اعليهاتريخ احلصول  املناسبة وع اجلائزةن

 شهادة تقدير
في سير امتحانات  الفعالةالمساهمة 

 الدراسات العليا 
0223-0272 

كلية التربية الفنية 

 جامعة حلوان 

 شهادة تقدير
في سير امتحانات  الفعالةالمساهمة 

 الدراسات العليا 
0272-0271 

كلية التربية الفنية 

 جامعة حلوان 
\  

 



 سيرة ذاتية لعضو هيئة التدريس )ومعاونيهم(
 

 

 

 

 صوره شخصيه

 أوالً : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاني األول

 خليل سمعان فوزى جرمين

االسم باللغة 

 اإلنجليزية

Family Name     Middle Name First Name 

Samaan Fawzy Germin 

تاريخ ومكان 

 الميالد
 القاهرة . مصر المكان 7691اكتوبر  5 التاريخ

 01229773361 التليفون متزوجة الحالة االجتماعية

 البريد االلكتروني
germinfawzy80 @ 

yahoo.com 
  رابط الصفحة الشخصية

اللغات التي  

 تجيدها
 العربية ، االنجليزية ، القرنسية 

مدى 

 اإلتقان

جيد جدا ،  العربية ممتاز ، االنجليزية

 الفرنسية مقبول
 

 

 ثـانـيـاً : المؤهالت الـعـلـمـيـة

 مسمى الدرجـة

تاريخ 

الحصول 

 عليها

 عنوان الرسالة مصدرها

 بكالوريوس
كلية التربية  1990

 الفنية

 

 ماجستير

كلية التربية  1997

 الفنية

السمات الجمالية و التقنية للخامات الملونة فى الحلى 

 القديمةالمعدنية بمصر 

 دكتوراه
كلية التربية  2003

 الفنية

الشبكيات الهندسية كمدخل الستحداث صياغات حلى معدنية 

 مستوحاة من الفن القبطى 

 ثـالـثـاً : الخبرات والمناصب العلمية واإلدارية:

 مستمرة الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

   1990- 1997 كلية التربية الفنية معيد
   1997- 2003 كلية التربية الفنية مدرس مساعد

   2003- 2008 كلية التربية الفنية مدرس

   2008- 2014 كلية التربية الفنية استاذ مساعد

 ✔   2014 كلية التربية الفنية استاذ

    

    



 :البحوث العلمية والمؤلفات والترجمة  -

 

 التاريخ
 عنوان البحث

 الجهه

مارس 

6009 

تشكيلية مستحدثة للمشغولة المعدنية فى ضوء الفن الشعبى رؤى 

 القبطى

المؤتمر العلمى التاسع 

 كلية التربية الفنية

نوفمبر 

6070 
 أشغال المعادن وأثرها فى تعديل السلوك

الملتقى الدولى للفنون 

 جامعة اسيوط

اغسطس 

6072 
 فنون الحرف اليدوية المعدنية و تأصيل الهوية

لكلية المجلة العلمية 

 التربية النوعية

 جامعة القاهرة

نوفمبر 

6072 

المردود العالجي للخامات كمدخل توظيفى مستحدث للحلى 

 المعدني 

مجلة بحوث فى التربية 

 الفنية

 كلية التربية الفنية

 

 : عدد الرسائل العلمية ماجستير ودكتوراه  -

  :الفنية  المعارض الخاصه والعامه االنشطة
 

 المكان أسم المعرض التاريخ

 6009ابريل 
 إيقاعات خطية 

 معرض خاص

 قاعة حورس 

 كلية التربية الفنية

 6001ديسمبر 
 طبيعة معدنية

 معرض خاص

 قاعة حورس 

 كلية التربية الفنية

 6002يونيو 
 تأثيرات ملمسية بالفضة

 معرض خاص

 قاعة حورس 

 التربية الفنيةكلية 

 6077يونيو 
 فضة وأحجار

 معرض خاص

 قاعة الشهيد احمد بسيونى

 كلية التربية الفنية

 6076مارس 
 إنصهار

 معرض خاص

 قاعة الشهيد احمد بسيوني

 كلية التربية الفنية

 6072مارس 
 لون الحياة

 معرض خاص

 قاعة الشهيد احمد بسيوني

 كلية التربية الفنية

2002 
هيئة التدريس ، معرض الخريف معرض اعضاء 

 لالعمال الصغيرة ، مهرجان الحلى االول 

 كلية التربية الفنية

 مجمع الفنون بالزمالك

 مركز الجزيرة بالزمالك

2006 
معرض اعضاء هيئة التدريس ، معرض ملتقى تشغيل 

 خريجى جامعة حلوان ، معرض اإلسبوع البيئى 

 جامعة حلوان 

 كلية التربية الفنية

 معرض منتجات طالب التربية الفنية ، اشغال معادن  2007
 قاعة عبد الرازق محمود

 كلية التربية الفنية

2008 
، معرض االعمال الفنية  51251معرض عطاء لصالح 

 الصغيرة 

 دار االوبرا المصرية

 قاعة دروب 



 مركز االبداع باالسكندرية معرض مصر التى فى خاطرى 2009

2011 
االجيال ، معرض االعمال الفنية معرض تواصل 

 الصغيرة ، معرض تجارب إبداعية االول

 قاعة الشهيد احمد بسيوني

 قاعة دروب جاردن سيتى

2012 
مهرجان لوحة تشكيلية لكل بيت مصرى ، معرض 

 تجارب إبداعية الثانى

 دار االوبرا المصرية

 كلية التربية النوعية

 جامعة االسكندرية 

2013 
 66قبطية الثالث ، معرض تربية فنية معرض الفنون ال

 عام
 دار االوبرا المصرية

 مركز الجزيرة للفنون المعرض الثانى العضاء هيئة التدريس 2015

 حلى التراث المعاصر االول ، معرض مبدعات 2016

مركز الحرف التقليدية 

 بالفسطاط

 قصر االمير طاز

 الجزيرة للفنونمركز  مهرجان فن الحلى الدورة الثالثة 2017

 

 الجوائز العلمية ، والمنح البحثية ، وشهادات التقدير

 المناسبة نوع الجائزة
تاريخ الحصول 

 عليها
 مصدرها

 شهادة تقدير
المساهمة فى االرتقاء بالعملية 

 التعليمية
1998 

ادارة كلية التربية 

 الفنية ممثلة فى 

ا. د حمدى عبد هللا 

 العميد

 شهادة تقدير
االشتراك فى مهرجان الحلى كلية 

 التربية الفنية
 وزارة الثقافة 2002

 كلية التربية الفنية 2002 معرض اعضاء هيئة التدريس شهادة تقدير

 شهادة تقدير
االشتراك فى تدريس دورات لتأهيل 

 الخريجين
 وزارة الثقافة 2004

 شهادة تقدير
االشتراك فى المعرض المصاحب 

 الخريجينلملتقى تشغيل 
 كلية التربية الفنية 2006

 شهادة تقدير

االشتراك فى معارض بدارالسيارات 

االوبرا المصرية ومركز االسكندرية 

 لالبداع

2008  ،2009 
جمعية المحافظة على 

 التراث المصرى

 عن اعمال كنترول الفرقة االولى شهادة تقدير
2006 : 2009  ،

2013 
 كلية التربية الفنية

 2011 عن االشتراك فى معرض القسم يرشهادة تقد
رئيس قسم االشغال 

 الفنية والتراث الشعبى

 شهادة تقدير
عن االشتراك فى معرض تجارب 

 7ابداعية 
 كلية التربية الفنية 2011



 شهادة تقدير
اعمال سير االمتحانات للدراسات 

 العليا
 كلية التربية الفنية 2013

 كلية التربية الفنية 2013 الكلية الدولىالمساهمة فى مؤتمر  شهادة تقدير

 2013 االشتراك فى معرض الفن القبطى شهادة تقدير
مدرسة جورجيو 

 ستيفانى للفن

 شهادة تقدير
عام فن  66االشتراك فى معرض 

 وعطاء
 كلية التربية الفنية 2013

 كلية التربية الفنية 2014 اعمال كنترول الفرقة الرابعة شهادة تقدير

 كلية التربية الفنية 2015 اعمال الكنترول تقديرشهادة 

 شهادة تقدير
المشاركة فى مهرجان حلى التراث 

 المعاصر
 صندوق التنمية الثقافية 2016

 شهادة تقدير
حضور مؤتمر المحامين العرب 

 االول باالقصر
 مؤسسة حياة المحبة 2017

 شهادة تقدير
حضور والمساهمة فى مؤتمر 

 الثانى بأسوانالمحامين العرب 
 مؤسسة حياة المحبة 2018

 
\

  



 بسم هللا الرمحن الرحيم

 (ومعاونيهم)سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 
 

 
 

 
 صوره شخصيه

 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول
 فتحى حممد عبد املنعم غادة

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

fathi Abd el monem ghada 

 القاهرة املكان 5691نوفمرب  التاريخ اتريخ ومكان امليالد

 05000160010 التليفون متزوجة احلالة االجتماعية

 الربيد االلكرتوين
 

Ghada_fathi@fae.helw

an.edu.eg 
  رابط الصفحة الشخصية

 العربية اليت  جتيدها اللغات
 االجنليزية

دى م
 اإلتقان

 جيد جدا
 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

اتريخ احلصول  الدرجـةمسمى 
 عنوان الرسالة مصدرها عليها

بكالوريوس 
 الرتبية الفنية

كلية التربية  8811

 الفنية
 أول الدفعة –امتياز مع مرتبة الشرف 

ماجستري الرتبية 
 الفنية

كلية التربية  8881

 الفنية
 ة للتأثريات النسجية وارتباطها أبسلوب االيكاتدراسة جتريبي



دكتوراه الفلسفة 
 ىف الرتبية الفنية

كلية التربية  8881

 الفنية

العوامل التى تثرى جماليات التراكيب النسجية وارتباطها 

بطباعة وصباغة السداء كأساس لتصميم برنامج لتدريس 

 النسجيات اليدوية لطالب كلية التربية الفنية.

 :واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـاً : ثـالـ
 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة
ة جامع -كلية التربية الفنية معيد

 حلوان

98/88/8811 
 

جامعة  -كلية التربية الفنية مدرس مساعد

 حلوان

89/89/8881  

ة جامع -كلية التربية الفنية مدرس

 حلوان

92/89/8881  

ة جامع -لية التربية الفنيةك استاذ مساعد

 حلوان

92/2/9221  

جامعة  -كلية التربية الفنية استاذ

 حلوان

 √ وحتى اآلن -92/2/9228

 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

يوليو 

9228 

المداخل الجماليه لتناول الوسائط التشكيليه فى النسجيات 

 اليدويه.

فى التربيه  مجله بحوث

المجلد –الفنيه والفنون 

 الثالث

نوفمبر 

9229 
 الدور التشكيلى للسداء فى النسجيات اليدويه الحديثه.

مجله بحوث فى التربيه 

المجلد  -الفنيه ةالفنون

 السادس

مارس 

9222 
 الدور التشكيلى للضوء فى النسجيات اليدويه الحديثه".

لمؤتمر العلمى التاسع ا

 لفنيهلكليه التربيه ا

 9221ابريل
مقومات التشكيل النسجى ودورها فى تحقيق قيم تعبيرية فى 

 النسجيات اليدوية

المجلة المصرية 

 للدراسات المتخصصة

 

 

 :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -

 )اشراف ومناقشة( رسالة دكتوراه 0-رسالة ماجستري 51
 



 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
 

 املكان أسم املعرض التاريخ

 رؤيه تشكيليه جديده لرسم وطباعه السداء 9222
 كلية التربية –قاعة حورس 

جامعة حلوان –الفنية   

 صياغات جديده للتشكيل بالشرائط النسجيه" 9229
 كلية التربية –قاعة حورس 

جامعة حلوان –الفنية   

9229 
معرض اعضاء هيئه التدريس المصاحب للمؤتمر 

 نوى السادس لكليه التربيه الفنيهالس

 كلية التربية –قاعة حورس 

جامعة حلوان –الفنية   

9222 
 -الشرقيه -معرض قصور ثقافه بورسعيد 

 روض الفرج -االسماعيليه

بقصور ثقافة بورسعيد 

والشرقية واالسماعيلية 

 وروض الفرج

 اتيليه القاهرة المعلقه النسجيه والوسائط التشكيليه 9221

9222 
المعرض المصاحب للمؤتمر العلمى الثامن لكليه  

 التربيه الفنيه

كلية التربية  –قاعة حورس 

 جامعة حلوان –الفنية 

 المعرض المصاحب للمؤتمر العلمى الثانى للبيئه  9222
كلية التربية  –قاعة حورس 

 جامعة حلوان –الفنية 

9222 
المعرض المصاحب للمؤتمر العلمى التاسع  

 ربيه الفنيهلكليه الت

 كلية التربية –قاعة حورس 

جامعة حلوان –الفنية   

9222 
المعرض المصاحب لالسبوع البيئى بكليه  

 التربيه الفنيه
 جامعة حلوان

9222 
المعرض المصاحب للملتقى السابع لتشغيل  

 خريجى جامعه حلوان
 جامعة حلوان

9222 
 صياغات نسجية جديدة قائمة على الشقوق

 ر ممتدة(")اللحمة الغي
 اتيليه القاهرة

 اتيليه القاهرة صياغات خطية نسجية" 9221

 التشكيل بالشرائح النسجية 9228
 كلية التربية –قاعة حورس 

جامعة حلوان –الفنية   

9228 
معرض هيئة التدريس" شعبة النسيج"  

 (8نسجيات)

كلية التربية  –قاعة حورس 

 جامعة حلوان –الفنية 

 قصر الفنون–دار االوبرا  ى العام  المعرض القوم  9282

 معرض هيئة التدريس  9288

قاعة الشهيد أحمد البسيونى 

جامعة  –كلية التربية الفنية  –

 حلوان

 معرض هية التدريس  9289

قاعة الشهيد أحمد البسيونى 

جامعة  –كلية التربية الفنية  –

 حلوان

 قصر الفنون–االوبرا دار  الدورة التأسيسية االولي لفنون النسجيات 9281

 مركز الجزيرة للفنون معرض كلية التربية الفنية 9282

 قصر الفنون–دار االوبرا  المعرض العام 9282



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

    

    

    
\  

 



 بسم هللا الرمحن الرحيم
 (ومعاونيهم)سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 

 
 
 
 

 صوره شخصيه
 أوالً : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة

 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول
 البذره حممد  السيد حامد

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

ELbezra ELsied Mohamed Hamed 

 دمياط املكان 71/5/7491 التاريخ اتريخ ومكان امليالد

 07007110570 التليفون متزوج احلالة االجتماعية
  رابط الصفحة الشخصية  الربيد االلكرتوين

 اإلجنليزية اليت  جتيدها اللغات
مدى 

 جيد جدا اإلتقان

 
 

 الـعـلـمـيـة املؤهالتثـانـيـاً : 

اتريخ احلصول  الدرجـةمسمى 
 عليها

 عنوان الرسالة مصدرها

 1891 دكتوراه
كلية التربية 

 الفنية

دور حرف احلداده الشعبية يف تطوير تشكيل الشرائح املعدنية الرقيقة 
 وإمكانية االفادة منها يف تدريس أشغال املعادن

 1891 ماجستير
كلية التربية 

 الفنية

وافذ وأبواب البيوت دراسة تصميمات احلديد والطرق املنفذ يف ن
الشعبية مبحافظة دمياط وحبث إمكانية االفادة منها يف دروس أشغال 

 املعادن ابملرحلة الثانوية

 1891 بكالوريوس
المعهد العالى 

 للتربية الفنية

 

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

وكيل الكلية 

م التعليشئون ل

  والطالب

سنوات 3 كلية التربية الفنية  نعم 



أستاذ أشغال 

 المعادن
1881منذ عام  كلية التربية الفنية  نعم 

   كلية إعداد المعلمين رئيس قسم

  1891 كلية التربية الفنية أستاذ مساعد

 ال 1891-1891 كلية التربية الفنية مدرس مساعد

 ال 1898-1891 كلية التربية الفنية معيد

 : البحوث العلمية والمؤلفات والترجمة -

 

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

 1891سبتمبر
المجلد  -توظيف الفضالت المعادن في مجال أشغال المعادن

 العدد الرابع  –الثامن 

مجلة دراسات وبحوث 

 جامعة حلوان

 دور مالمح السطوح في بناء العمل الفني  8811يناير 

 –ي عشر المجلد الحاد

مجلة  -العدد األول

دراسات وبحوث جامعة 

 حلوان

 8888يناير 
أساليب التعليم في مجال أشغال المعادن بكلية التربية الفنية 

 وأبعادها التربوية السنة الثالثة

مجلة  –العدد األول 

جامعة  -علوم وفنون

 حلوان

 التداخل والتشابك في التشكيل المعدني  8881
 –ية كلية التربية الفن

 جامعة حلوان 

 القيمة الجمالية لألسح الفيزيائية للمعادن  8881
اللجنة العلمية لترقية 

 األساتذة

  ستخدام الطي في مجال أشغال المعادنإلمكانات التشكيلية إلا 8881

 القاهرة  –أتلية  التعبير في الحلي المعدني  8881

  الحرف العربي كمنطلق للتشكيل المعدني  8881

 :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -

 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
 

 املكان أسم املعرض التاريخ

4112 
لجهات معرض الفنون التشكيلية الجماعية التى تنظمها ا

 المعنية
 المعرض العام

 مركز الجزيرة للفنون مهرجان فن الحلي الدورة الثانية 4111

إسود(–ألول لفن الرسم) ابيض الصالون ا 4112  مركز الجزيزرة للفنون 

 مركز الجزيرة للفنون مهرجان فن الحلي الدورة األولى 4114



ةجمعية محبى الفنون الجميل معرض الطالئع الرابع عشر 1892  

ةجمعية محبي الفنون الجميل صالون القاهرة التاسع واألربعون 1893  

 موسكو مهرجان الشباب العرب 1893

  معرض كفاح شعب فلسطين 1894

 الجزائر مهرجان الشباب العربي األول 1894

لةجمعية خريجى الفنون الجمي معرض الربيع الحادي عشر 1894  

1894 
المعرض السادس للملصقات والصور 

 الفوتوغرافيةوالتذكارات السياحية
 

الثقافة الجماهيرية – معرض الفن والثورة 1894   

قاءمعرض األصد 1894   

 للفنون التشكيلية المعرض السنوي العام  1891

1891 
عية المعرض الثانى عشر للموضوع الواحد ) مناظر طبي

 مصرية(
 

  معرض الفن والحركة بالثقافة الجماهيرية 1891

 اجلوائز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات التقدير
 مصدرها ااتريخ احلصول عليه املناسبة وع اجلائزةن

 4119 المؤتمر العلمي السنوي الثامن شهادة تقدير

 –ية كلية التربية النوع

جامعة  -دمياط

 المنصورة

 4111 المؤتمر العلمي السنوي السابع شهادة تقدير

 –ية كلية التربية النوع

جامعة  -دمياط

 المنصورة

لحرفالمعهد العالي للفنون الشعبية وا شهادة تقدير  4111 

 عالي لفنونالمعهد ال

 –الشعبية والحرف 

تونس –قيروان   

يليةقطاع الفنون التشك 4114 مهرجان الحلي األول شهادة تقدير  

هقالد –شهادة تقدير  يةكلية التربية الفن 4111 إهداء الفنان ألحد أعماله الفنية   

 جائزة

فى مجال الخامات المتنوعة في 

 معرض الطالئع والشباب للفنون

 التشكيلية

 وزارة الشباب 1889

 1899 فى التشكيل المعدني الجائزة األولى
المجلس االعلى 

 للشباب

 1899 في التصوير الجائزة الثالثة
المجلس االعلى 

 للشباب

جائزة تشجيعية 

 وشهادة تقدير

المعرض السادس للملصقات 

 والتذكارات السياحية
1894  

  1891 التصوير بمعرض الفن والمعركة جائزة

شهادة تقدير –جائزة  دالتصوير بمعرض الموضوع الواح   1891 
جمعية محبي الفنون 

 الجميلة
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 (ومعاونيهم)سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 
 

 

 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول
 أمحد الطنطاوي أمحد حنان

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

El-Tantawy Ahmed Hanan 

 القاهرة املكان 30/30/1791 التاريخ ريخ ومكان امليالدات

 31311199110 التليفون متزوجة احلالة االجتماعية
  رابط الصفحة الشخصية tantnona@gmail.com الربيد االلكرتوين

مدى  الفرنسية –االجنليزية  اليت  جتيدها اللغات
 يدج اإلتقان

 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

 الدرجـةمسمى 
اتريخ احلصول 

 عنوان الرسالة مصدرها عليها

بكالريوس الرتبية 
  جامعة حلوان 5991 الفنية

 جامعة حلوان 1005 ماجستري
اإلمكانات التشكيلية لبدائل خامة اللينو بمجال الطباعة 

 اليدوية البارزة

 انجامعة حلو 1002 الدكتوراه

استثمار جماليات لمختارات من الكائنات البحرية في 

مطبوعات جديدة للقطعة الواحدة ألزياء السيدات بطريقة 

 الطباعة باإلزالة

 

mailto:tantnona@gmail.com
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 :واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 
 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة
   00/51/5991من  ج.حلوان –كلية التربية الفنية  معيد

  19/55/1005من  ج.حلوان –كلية التربية الفنية  مدرس مساعد

لوانج.ح –كلية التربية الفنية  مدرس جامعي   12/00/1002من  

لوانج.ح –كلية التربية الفنية  أستاذ مساعد  مستمرة 00/00/1050من  

 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 الجهه عنوان البحث التاريخ

أثيرات ملمسية مستحدثة من خامات راتنجية مختلفة إلثراء ت 0202
 اللوحات المطبوعة 

الملتقي الدولي الثاني 
للفنون التشكيلية كليه 

جامعه -التربيه النوعيه
 اسيوط.

دراسة ميدانية لتوظيف المنتج الفني المطبوع إليجاد مضمون  0200
 إقتصادي 

المؤتمر العلمي العاشر 
تربية الدولي األول كلية ال
 جامعة المنيا

برنامج تدريبي للتنمية الفكرية المهنية لمعلم التربية الفنية في مجال  0200
 طباعة المنسوجات اليدوية بالقوالب البارزة في إطار مفهوم الجودة 

المؤتمر العلمي السنوي 
العربي السابع الدولي 

الرابع كلية التربية النوعية  
 جامعة المنصورة

العالج بالفن التشكيلي ودوره في تأهيل ذوي اإلحتياجات )بوستر(  0202
 الخاصة 

 -المؤتمر الدولي الرابع 
ج.  –كلية التربية الفنية 

 حلوان

تصميمات طباعية مبتكرة ألزياء مسرح العرائس كبنية تربوية  0202
  للطفل

المؤتمر  العلمي الدولي 
كليه التربيه  –الثاني 
 جامعه المنوفيه–النوعيه 

منطلقات فكريه مستحدثه لتطبيق مناعه اللحمه الزائده كأداه تحكم  0207
 في الطباعه المعاصره 

المؤتمر الدولي الثالث 
للفنون التشكيليه وخدمه 

كليه الفنون  –المجتمع 
 الجميله باالقصر

  رسائل 01 :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -
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 : هالمعارض الخاصه والعام  االنشطة الفنية
 

 املكان أسم املعرض التاريخ

 ى معاصرة لفنون الطباعة اليدويةرؤ 1000
كلية التربية  –قاعة حورس 

 ج. حلوان –الفنية 

 فنون الطباعة اليدوية بين القديم والحديث  1000
 كلية التربية –قاعة حورس 

ج. حلوان –الفنية   

 مبتكرات فى فنون الطباعة والصباغة  1000
 كلية التربية –قاعة حورس 

ج. حلوان –الفنية   

 فنون الطباعة والصباغة 1000
كلية التربية  –قاعة حورس 

 ج. حلوان –الفنية 

 تطبيقات معاصرة فى فنون الطباعة والصباغة  1001
كلية التربية  –قاعة حورس 

 ج. حلوان –الفنية 

 الفنون التشكيلية  1001
ج. كلية الفنون الجميلة 

 .حلوان

 خاص (معرض ) –ر اللون مع الملمس حوا 1009
كلية التربية  –قاعة حورس 

 ج. حلوان –الفنية 

 خاص(معرض ) –ثمار الحريه  1055
بقاعه الشهيد احمد بسيوني 

 حلوان .بكليه التربيه الفنيه ج

 خاص(معرض  )–زهور الربيع العربي  1051
بقاعه الشهيد احمد بسيوني 

 حلوان .بكليه التربيه الفنيه ج

 صالون النسجيات االول  1050

دار االوبرا المصريه لقطاع 

الفنون التشكيليه بوزاره 

 الثقافه المصريه

  73العام الدوره  1051
بدار االوبرا المصريه قصر 

 الفنون

 مركز الجزيره للفنون كليه التربيه الفنيه  1051

 مصاحب لمهرجان الزمالك االول للفنون  1051
وني قاعة الشهيد أحمد بسي

 ج.حلوان

 الزمالك - ساقيه الصاوي صالون الربيع للفنون التشكيليه  1052

1050 
وحصلت به  -ملتقي المبدعين العرب الدولي السادس 

 علي جائزه الملتقي
 دار االوبرا المصريه

1050 
وحصلت  -صالون ملتقي المبدعين العرب الدولي السابع 

 به علي جائزه الملتقي
 مالكالز – ساقيه الصاوي

 خاص(معرض ) –القصد..التلقائيه  1050
قاعه الشهيد احمد بسيوني 

بكليه التربيه الفنيه جامعه 

 حلوان

 الزمالك – ساقيه الصاوي صالون الربيع للفنون التشكيليه  1050

 مصاحب لمهرجان الزمالك الثاني للفنون  1050

قاعه الشهيد احمد بسيوني 

بكليه التربيه الفنيه جامعه 

 نحلوا

دار األوبرا المصرية مركز  ملتقى المبدعين العرب الثامن  1052
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 الهناجر للفنون.

 تجربة ملمسية )معرض خاص(  1052

قاعه الشهيد احمد بسيوني 

بكليه التربيه الفنيه جامعه 

 حلوان

1052 
تحت  –لطالب الفرقة الثالثة  –ما بين الواقع والخيال 

 إشرافي

قاعه الشهيد احمد بسيوني 

ليه التربيه الفنيه جامعه بك

 حلوان

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

 1051 مهرجان الزمالك األول للفنون  شهادة شكر وتقدير
كلية التربية الفنية 

 ج.حلوان

شهادة  –ميدالية 

 شكر وتقدير
 1050 مبدعين الدولي السادس ملتقى ال

دار األوبرا المصرية 

 –قاعة زياد بكير  –

 المكتبة الموسيقية

شهادة  –ميدالية 

 شكر وتقدير 
 1050 صالون ملتقى المبدعين السابع

 –ساقية الصاوي 

 الزمالك

شهادة  –ميدالية 

 شكر وتقدير

مسابقة ومعرض ملتقى المبدعين 

 العرب الثامن
1052 

لمصرية دار األوبرا ا

مركز الهناجر  –

 للفنون
\  
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 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 
 

 
 

 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

  االسم

 العائلة الثالث الثاين األول

 اابدير اسحق فؤاد   هند

 االسم ابللغة اإلجنليزية
Family Name     Middle Name First Name 

Ishaq Fouad Hend 

 القاهرة كانامل 1691/ 7/ 32 التاريخ اتريخ ومكان امليالد

 ------ متزوجة احلالة االجتماعية
 21332412913 اهلاتف -جوال  ب مكرم عبيد م.نصر11 العنوان احلايل

 Hend foad رابط الصفحة الشخصية drhendf@hotmail.com الربيد االلكرتوين
 ------ الرمز الربيدي القاهرة دينةامل  ------- ب.  ص. العنوان الربيدي

 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

اتريخ احلصول  الدرجـةمسمى 
 عليها

 عنوان الرسالة مصدرها

 الدكتوراه
القيم الفنية والبنائية للنسيج المجسم "دراسة  جامعة حلوان 1996

 تجريبية"

 الماجستير
م ملمسيه باستخدام تطبيقات حديثة لتحقيق قي جامعة حلوان 1990

 التقنيات الوبرية المنفذة على نول البرواز

 البكالوريوس
مع مرتبة  ممتازتقدير  بكالوريوس التربية الفنية  جامعة حلوان 1984

 الشرف

 

mailto:drhendf@hotmail.com
mailto:drhendf@hotmail.com
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 واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 
 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة

وكيل قسم الفن 

 القبطي

 4102من  د الدراسات القبطيةمعه
√ 

قسم الفن القبطي بمعهد  استاذ

 الدراسات القبطية

 4102من 
√ 

بقسم االشغال الفنية والتراث  أستاذ 

الشعبي، كلية التربية الفنية ـ 

 جامعة حلوان.

 م 4112/ 04/  21من  
√ 

بقسم التربية الفنية كلية  استاذ مشارك

 التربية جامعة قطر

 4112 -4112من 
 

بقسم االشغال الفنية والتراث  مساعد أستاذ

الشعبي، كلية التربية الفنية ـ 

 جامعة حلوان.

                  م 4114/ 01/  42من  

 

بقسم االشغال الفنية والتراث  مدرس

الشعبي، كلية التربية الفنية ـ 

 جامعة حلوان.

               م   0999/  9/   44من  

 

االشغال الفنية والتراث م بقس مدرس مساعد

كلية التربية الفنية ـ  الشعبي،

 جامعة حلوان.

 م              م   0991/  01/   40من  
 

، التصميمات الزخرفيةبقسم  معيد

كلية التربية الفنية ـ جامعة 

 حلوان.

              م   0928/  0/   40من  

 

 
    املهنيةاابت النقالعلمية و  للهيئات رابـعـاً : العضوايت
 مستمرة اجلهة نوع العضوية التاريخ مسمى العضوية 

 √  عضو عامل م1612 عضو بنقابة الفنانين التشكيليين بالقاهرة.

 √  عضو عامل م1614 عضو برابطة خريجي التربية الفنية.

 √  عضو عامل م3221 جمعية األهلية للفنون.العضو ب

 √  عضو عامل م3222 شكيليين.عضو بأتلييه القاهرة للفنانين الت
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  المؤلفاتالبحوث العلمية و

 البحوث العلميه - 1

 التاريخ
 عنوان البحث

 الجهه

ةاالتجاه الفني الحديث لتوظيف التراكيب النسجية البسيط 9111  

المؤتمر العلمي السابع 

لكلية التربية الفنية 

 جامعة حلوان

5002 
لفنية لتنمية مهارات الصم توظيف الحرف اليدوية في التربية ا

 والبكم

أسبوع التجمع التربوي 

كلية التربية  -األول

منظمة  –جامعة قطر 

 اليونسكو

 التربية الفنية وتنمية الممارسات المهارية للفئات الخاصة 5002

مؤتمر التربية الخاصة 

األول "رؤى جديدة في 

التربية الخاصة" كلية 

 التربية جامعة قطر

الدولية المجلة المصرية 

 -للدراسات المتخصصة

 جامعة عين شمس

5002 

          

 جماليات التشكيل النسجي في االتجاهات الفنية الحديثة

 

 –مجلة العلوم التربوية 

جامعة  –كلية التربية 

 قطر

5002 

          
 الصياغات التشكيلية كمداخل لتدريس النسيج اليدوي  

 

المؤتمر العلمي األول 

 -ة النوعي كلية التربية

 جامعة عين شمس

5000 

          
 معرض منظر  النسيج بين النمطية واالبداع

 

5009 

          

 معرض منظر االبداع في جماليات تشكيل النسيج اليدوي 

5005 

          
 معرض منظر النسجيات القبطية بين االصالة والمعاصرة 

5002 

          

مل النسجيالوسائط الهندسية لصياغة الع  معرض منظر 

5006 

          
 معرض منظر مستحدثات تشكيلية جديدة لصياغة النسيج اليدوي

5002 

          
 معرض منظر الحركة الفعلية لتغيير شكل المجسم النسجي

 املؤلفات –3
 املكان دار النشر عنوان الكتاب التاريخ
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 فكر وفن النسيج اليدوي الحديث 2016
 

دار الكتاب 

 حديثال
 القاهرة

مكتبة االنجلو  شكل ومضمون النسيج القباطي 2017

 المصرية
 القاهرة

 

 ماجستير ودكتوراه ألشراف و المناقشة على الرسائل العلمية ا

 رسالة 13 اشراف على رسائل املاجستري- 1
 رسالة 3 الدكتوراهاشراف على رسائل -  3
 رسالة 6   رسائل املاجستري مناقشة -2 

 رسالة 2 الدكتوراهرسائل  مناقشة -4

 

 رسالة  33 دراسات العلميةالبحوث والتحكيم 

 
 (الورشالدورات والتدريب وووالمحاضرات المشاركة في المؤتمرات والندوات )الحضوروالتنميه المهنيه 

 تنظيم(و أمشاركة المؤتمرات ) – 0

 اجلهة املنظمه عنوان البحث نوع املشاركه التاريخ

0999 

 

بحث المشاركة ب

 علمي

  المؤتمر العلمي السابع لكلية التربية الفنية جامعة

حلوان بعنوان دور التربية الفنية في خدمة المجتمع 

 العربي 

بحث/ االتجاه الفني الحديث لتوظيفف التراكيفا النسفجية    
 البسيطة

كليةةةةة التربيةةةةة 

 الفنية

بجامعةةة الةةدول 

 العربية

4118 

 

المشاركة ببحث 

 علمي 

 ربوي األولأسبوع التجمع الت  
بحث / توظيف الحرف اليدوية في التربية الفنية لتنمية 

 مهارات الصم والبكم

كليةةةةة التربيةةةةة 

 –جامعةةة قطةةر 

منظمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 اليونسكو

4118 

 

المشةةةاركة ببحةةةث 

 علمي

  مؤتمر التربية الخاصة األول "رؤى جديدة في التربية

 4118الخاصة" 

بحث/  التربية الفنية وتنمية الممارسات 
للفئات الخاصة المهارية  

كليةةةةة التربيةةةةة 

 جامعة قطر

 

4112 

 

المشةةةاركة ببحةةةث 

 علمي 

  المؤتمر العلمي األول 

   بعنوان التفكير اإلبداعي وطموحات الواقع المصري
بحث/ الصياغات التشكيلية كمداخل لتدريس النسيج 

 اليدوي  )مقترح لتوصيف المقرر الجامعي(

كليةةةةة التربيةةةةة 

 –النوعيةةةةةةةةةةةة 

جامعةةةةة عةةةةين 

 شمس 

4112 

 

منسةةةةةةةةةة  اللجنةةةةةةةةةةه 

 التنظيمية للمؤتمر

مؤتمر التربية الخاصة الثالث "التدخل المبكر 

 التحديات والطموحات" 

 

كليةةةةة التربيةةةةة 

 جامعة قطر



 

       

5 

 

 4104 
 

 تنظيم وتحكيم

 

 مؤتمر التربية الفنية ومواجهة العنف

 

كلية التربية 

 الفنية

 جامعة حلوان  

 4102 
 

 تنظيم وتحكيم

 

 بية في االلفية الثالثة"مؤتمر"الفنون والتر

كلية التربية 

 الفنية

 جامعة حلوان  

 4102 
امانةةةةةةةةةه المةةةةةةةةةؤتمر 

 وتحكيم ابحاث

 

المؤتمرالدولي الخامس "دور الفن والتربية في التنمية 

 البشرية"

 التربية الفنية

 جامعة حلوان  

4108 
 بالتحكيم

 
 مؤتمرالدراسات النوعية ومتطلبات المجتمع وسوق العمل

مؤتمر التربية 

جامعة  نوعية ال

 عين شمس

 4109 
 امين المؤتمر

 " التربية الفنية وتعليم الفنون"لسادسمؤتمر الدولى اال وتحكيم ابحاث

كلية التربية 

 الفنية

 جامعة حلوان 

 4109 
 

 بالتحكيم

 

الدولي للجمعية االقليمية للتربية عن طري  الفن مؤتمر ال

 "امسيا"

 9جامعةةةةةةةةةةةةةةة 

 أكتوبر

 

 4102 
لجنةةةةةةةة االعةةةةةةةداد 

 واالنشطة
 المؤتمر الدولي السابع لكلية التربية الفنية

 "الفنون وثقافة االختالف"

كلية التربية 

 الفنية

 جامعة حلوان

 4109 
 مقرر المؤتمر

 تحكيم ابحاث

 مقرر لجنة

 المؤتمر الدولي الثالث

 التراث القبطي بين االصالة والمعاصرة

معهد 

الدراسات 

 القبطية

 

 

 

 (و اعدادأمشاركة ) ورشالب والتدري -2

 

 البحث عنوان الورشه نوع املشاركه التاريخ

4112 
 مشاركة

 
 نظام تقييم مخرجات تعلم الطلبةورشة/

التنمية المهنية 

وتطوير عمليات 

 التعليم

 جامعة قطر.

 4119 

 

 عمل ورشة  

  ورشة عمل لطالب برنامج التعليم المبكر
فنية لطفل الروضة بعنوان مهارات أساسية في التربية ال

 برنامج التعليم المبكر

 جامعة قطر

  كلية التربية

 4112 
 ورشة 

 التعليم التعاوني

 

 كلية التربية 

 جامعة قطر

 

 
 المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية

 
المعارض الخاصة -0  
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 املكان أسم املعرض التاريخ

  "النسيج بين النمطية واالبداع " 4111

 –ة أتيلية القاهر

جماعة الفنانين 

  والكتاب

 " اإلبداع في جماليات تشكيل النسيج اليدوى " 4110
أتيلية القاهرة 

جماعة الفنانين 

 والكتاب
  قاعة مايكل أنجلو   " النسجيات القبطية بين االصالة والمعاصرة " 4114

4119 
" اإلبداعات التشكيلية للنسيج اليدوي"  

 

قاعة النشاط 

الطالبي بنات 

 معة قطربجا

 اتيلية القاهرة     "مستحدثات تشكيلية جديدة لصياغة النسيج اليدوي" 4119

  " الوسائط الهندسية لصياغة العمل النسجي" 4119
  اتيلية القاهرة

 اتيلية القاهرة "الحركة الفعلية للنسيج المجسم" 2007

4102 

 "مرسمات معاصرة"
 

 

 قاعة 

Lounge Art   

  بالزمالك

 

 ارض العامةالمع -4

 اجلهه املنظمه أسم املعرض التاريخ
0992 

 
 معرض أعضاء هيئة التدريس 

كلية التربية الفنية  

  جامعة حلوان

 الرابع صالون االعمال الفنية الصغيرة 4111

 مجمع الفنون 

 وزارة الثقافة

قطاع الفنون 

 التشكيلية

 معرض المؤتمر العلمى الثامن 4114
كلية التربية الفنية  

 امعة حلوانج

4112 

 
 معرض الجمعية القطرية للفنون التشكيلية الثاني عشر 

 دولة قطر

4118 

 
 عشر لثالتا معرض الجمعية القطرية للفنون التشكيلية

 دولة قطر 

4118 

 
 معرض "أبداعات مصرية"

الملح  الثقافي 

بالسفارة المصرية 

 بالدوحة 

 معرض اعضاء هيئة التدريس 4119
لفنية  كلية التربية ا

 جامعة حلوان

 معرض اعضاء هيئة تدريس النسيج 4101
كلية التربية الفنية  

  جامعة حلوان

 معرض مؤتمر قسم االشغال الفنية والتراث الشعبى 4100
كلية التربية الفنية  

  جامعة حلوان
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 معرض رابطة بحوث وتجارب ابداعية " 4100
كلية التربية الفنية  

  جامعة حلوان

 "صالون النسجيات االولرة التاسيسية االولي "الدو 4102
قصر الفنون وزارة 

 الثقافة

 معرض كليه التربية الفنية اليوبيل 4102
كلية التربية الفنية  

 قصر الفنون

 معرض كليه التربية الفنية اعضاء هئية التدريس 4108
كلية التربية الفنية  

 الجزيرة

 28المعرض العام  4102
صر ق  وزارة الثقافة

 الفنون

 29المعرض العام  4102
قصر   وزارة الثقافة

 الفنون

 22المعرض العام  4108
قصر   وزارة الثقافة

 الفنون

4102 
المنتدي العلمي والفني المصاحب  اعضاء هئية التدريس معرض 

 كليه التربية الفنية للمؤتمر الدولي السابع 

كلية التربية الفنية 

 جامعة حلوان

 
الفنيهالمقتنيات  ولجوائزاأنشطة اخري   

 

 املكان نشاطنوع ال التاريخ

 رئيس اللجنة االعالمية بكلية التربية جامعة قطر 3221 -3222
 جامعة قطر

 

ية مشاركة في أعداد الئحة قسم التربية الفنية بكلية الترب 3227 -3229  
 جامعة قطر

 مشاركة في اعداد الئحة بكالريوس التربية الفنية  3212-3214
كلية التربية الفنية 

 جامعة حلوان

بطيةاعداد الئحة تدريس لقسم الفن القبطي بمعهد الدراسات الق 3214  
معهد الدراسات 

 القبطبية بالعباسية

طي اعداد وتنظيم لملتقي الفن القبطي االول بقسم الفن القب 3212  
معهد الدراسات 

 القبطبية بالعباسية

بطيبقسم الفن الق الثانيالقبطي اعداد وتنظيم لملتقي الفن  3219  
معهد الدراسات 

 القبطبية بالعباسية

لقبطياعداد وتنظيم للملتقي العلمي و الفني الثالث لقسم الفن ا 3217  
معهد الدراسات 

 القبطبية بالعباسية

4110،  4111مقتنيات بمتحف الفن الحديث بثالث اعمال فنية  4111،4110  
 متحف الفن الحديث

 

 كلية التربية الفنية 4114نيات بمتحف التربية الفنية مقت 4114

 

4114 
جوائز مالية من وزارة الثقافة عن المقتنيات المتحفية بمتحف 

 الفن الحديث

وزارة الثقافة 

قطاع الفنون 

 ةالتشكيلي

4112 :

4102 

شهادات تقدير وميداليات عن االشتراكات في الدورات والورش 

 والمؤتمرات العلمية

 تلفةجهات مخ
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4119 
جائزة الجودة والتميز  على مستوى كلية التربية جامعة قطر 

4119. 
كلية التربية 

 جامعة قطر

 

 
 االعارة واالنتداب، وخدمة المجتمع

 االعارة واالنتداب -0

 اجلهة املسؤله نوع املهمه التارخيه من اىل

---- 
اإلعارة لجامعة قطر كلية التربية للتدريس بقسم التربية 

 2008: 4112نيةالف
 جامعة قطر

 االنتداب لكلية التربية النوعية  ----
جامعة عين 

 شمش

 راسات القبطية بالعباسية داالنتداب لمعهد ال ----
بطريريركية االقباط 

 االرثوذكس

 

 

 اجلوائز العلمية ، وشهادات التقدير
 مصدرها اتريخ احلصول عليها املناسبة وع اجلائزةن

زهجائ  

 

ى دة والتميز  على مستوجائزة الجو

.4119كلية التربية جامعة قطر   

 العام الدراسي

 
التربيه  كلية عميد

 جامعة قطر

 شهادة شكر وتقدير

 

س للمشاركة في اعداد الئحة بكالريو

4108النربية الفنية   

 

 العام الدراسي

 
عميد كلية التربية 

 الفنية 

 جوائز مالية 

جوائز مالية من وزارة الثقافة عن 

ن مقتنيات المتحفية بمتحف الفال

 الحديث

 العام الدراسي

 وزارة الثقافه 

\  
 

 

 األسم
 هند فؤاد أسح أ.د / 

 ابادير
 القسم

االشــــــــــغال الفنيــــــــــة 

 والرتاث الشعيب
 التاريخ  التوقيع

 

 م1/1/3211



 (ومعاونيهم)سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 
 

 
 
 

 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول
 جندي حبيب مسري هشام 

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

Habeeb Samir  Hesham  
  املكان م9/21/2991 التاريخ اتريخ ومكان امليالد

 82111022290 تليفون  احلالة االجتماعية
  رابط الصفحة الشخصية heshamhabeeb@yahoo.com الربيد االلكرتوين

Hesham Samier 

مدى  األجنليزية  اليت  جتيدها اللغات
 اإلتقان

 جيد
 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

 الدرجـةمسمى 
اتريخ احلصول 

 عنوان الرسالة مصدرها عليها

بكالوريوس 
 التربية الفنية

كلية التربية الفنية  م2992
 جامعة حلون 

 

 ماجستير
 التربية الفنية

ية كلية التربية الفن 2999
 جامعة حلون 

االمكانات الفنية والتشكيلية لألحجبة الخشبية في مصر 
 واإلفادة منها في مجال التربية الفنية

دكنوراه الفلسفة 
 الترببية الفنية

كلية التربية الفنية  4002
 جامعة حلون 

الحركة الفعلية كمدخل إليجاد أبعاد جمالية في 
 المشغولة الخشبية

 :واإلداريةنابب العلمية اخلربات واملثـالـثـاً : 
 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة
لون جامعة ح-كلية التربية الفنية معيد   م28/9/2991 

mailto:heshamhabeeb@yahoo.com
mailto:heshamhabeeb@yahoo.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003283542074&ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003283542074&ref=br_rs


لون جامعة ح-كلية التربية الفنية مدرس مساعد  م12/22/2999 
 

لون جامعة ح-كلية التربية الفنية مدرس  م19/0/1882 
 

لون ة حجامع-كلية التربية الفنية أستاذ مساعد  م1889 
 

لون جامعة ح-كلية التربية الفنية أستاذ  1822 
 

    

    

    

    

 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

ة حلون جامع-كلية التربية الفنية بحث مقدم للمؤتمر العلمي التاسع بكلية التربية الفنية   

 - مركز الفنون واآلداب الدولي الثاني لجامعة المنيابحث منشور في المؤتمر  1828
 جامعة المنيا

 جامعة أسيوط بحث منشور في المؤتمر الدولي لجامعة أسيوط 1828

1821 
بحث منشور في المؤتمر الدولي الثالث لكلية التربية 

 الفنية

ة حلون جامع-كلية التربية الفنية  

   

   

   

   

   

 

 



 :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -

 أشرف على العديد من الرسائل العلمية منها :

  مناقشة رسالة ماجستير ) األبعاد التعبيرية لوجه المرأه كمدخل ألستحداث مشغوالت خشبية مضيئة قائمة
 م.1829على التحليل األبداعى( 

  بعنةةةوان )المعالجةةةات الملمسةةةية لألسةةة   مناقشةةةة رسةةةالة ماجسةةةتير بكليةةةة التربيةةةة النوعيةةةة جامعةةةة دميةةةاط
 م.1821الخشبية كمدخل إلثراء القيم التشكيلية فى المشغولة الخشبية المعاصرة( دراسة تجريبية 

  مناقشةةةةة رسةةةةالة ماجسةةةةتير بعنوان)معالجةةةةات تشةةةةكيلية لقشةةةةرة الخشةةةةب كمةةةةدخل للتوثيةةةة  المتحفةةةةى للعمةةةةارة
 م.1821األسالمية بمناهج التربية الفنية(

  م.1/1821)موزايك( أسقفية الشباب األسكندرية ) أبو ثالث( ورشة عمل 

  مناقشة رسالة دكتوراه )جامعة األسكندرية( كلية تربية نوعية بعنوان)األس ورة فى النفنةون القديمةة وكيفيةة
 م.1820األستفادة منها فى مجال أشغال الخشب(

  (كليةةةة تربيةةةة فنيةةةة بعنةةةوان )السةةةمات التشةةةكيلية ألشةةةكال النباتةةةات مناقشةةةة رسةةةالة ماجسةةةتير )جامعةةةة المنيةةةا
 م.1820واألشكال الهندسية فى العصر الفا مى واألستفادة منها فى عمل مشغولة خشبية معاصرة( 

 

 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
 

 املكان أسم املعرض التاريخ

ةبكلية التربية الفني معرض خاص بقاعة حورس  م.1880ديسمبر   

 ساقية عبد المنعم الصاوي  معرض صالون الساقية الثاني للق عة الصغيرة  .م1828مارس 

 ساقية عبد المنعم الصاوي  معرض صالون الساقية الخامس للق عة الصغيرة  م.1822

 م.1828
 جامعة حلوان الملتقى العاشر لجامعة حلوان لتشغيل خريجي الجامعة 

ازبقصر األمير   معرض اللق ة المصرية .1822 – 0  
 كلية التربية الفنية. معرض )جروب بحوث وتجارب إبداعية( ب 1822/ 21

 ساقية عبد المنعم الصاوي  صالون الربيع لدورة الخامسة. 1828ابريل 

 كلية التربية الفنية االشتراك في المعرض الخاص ألعضاء هيئة التدريس بالكلية  4022
 ساقية عبد المنعم الصاوي  ي األول ملتقى الفنانين التشكيليين العرب . 1821مارس 

 أتليه القاهرة  التقادم في األخشاب بين التأصيل والتشكيل 4002 -7
   



   

   

   

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

    

    

    
\  

 



 (ومعاونيهم)سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 
 

 

 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

  االسم

 العائلة الثالث الثاين األول

 فرج  رايض أنور  مادلني

 االسم ابللغة اإلجنليزية
Family Name     Middle Name First Name 

   

 لقاهرةا املكان 51/5/5691 التاريخ اتريخ ومكان امليالد

 ------ آرمله احلالة االجتماعية
 ------ اهلاتف -جوال   العنوان احلايل

 ------ رابط الصفحة الشخصية nona_shoiep@yahoo.com الربيد االلكرتوين
  الرمز الربيدي القاهرة املدينة  ------- ب.  ص. العنوان الربيدي

  انمدى اإلتق  -اللغة العربية  اليت  جتيدها اللغات
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

 الدرجـةمسمى 
اتريخ احلصول 

 عنوان الرسالة مصدرها عليها

 مراوح اليد الشخصية يف دراو كمدخل الثراء املشغوالت الفنية لالسر املنتجة جامعة حلوان 3112 الدكتوراه

 جامعة حلوان 5661 الماجستير
ة من الزخرف النويب يف ضوء نظرية صياغات تشكيلية ملكمالت امللبس مستلهم
 التحديث

 جامعة حلوان 9191 البكالوريوس
 

-------- 



 واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 
 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 أستاذ
قسم االشغال الفنية والتراث 
الشعبى، كلية التربية الفنية ، 

 جامعة حلوان
39/4/3159 

  

قسم االشغال الفنية والتراث  مساعد أستاذ
الشعبى، كلية التربية الفنية ، 

 . جامعة حلوان

 م 19/9/8009
 

االشغال الفنية والتراث قسم  مدرس

،  ، كلية التربية الفنيةالشعبى

 جامعة حلوان .

92/6/9002 
 

االشغال الفنية والتراث بقسم  مدرس مساعد

، كلية التربية الفنية،   الشعبى

 جامعة حلوان.

41/9/4221 
 

األشغال الفنية والتراث  بقسم معيد

كلية التربية الفنية ـ  ،الشعبى 

 جامعة حلوان.

 
 

 املهنيةالنقاابت العلمية و  للهيئات رابـعـاً : العضوايت
 مستمرة اجلهة نوع العضوية التاريخ مسمى العضوية 

 √  املعضو ع  عضو بنقابة الفنانين التشكيليين بالقاهرة.

 √  عضو عامل  عضو برابطة خريجي التربية الفنية.

    عضو عامل  .عضو بجمعية األهلية للفنون

 √  عضو عامل  عضو بأتلييه القاهرة للفنانين التشكيليين.

     

 
 والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و

 البحوث العلميه - 5

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

ماااااااايو 

8002 

مداخلة من خالل اخلامات والتقنيات إلستحداث مشغوالت فنية التجريب و 
 مبتكرة 

كلية   –قاعة أون  –حبث عملي 
جامعة عني  –الرتبية النوعية 

 " مشس
ماااارس 

8002 

فن اآلبليك ) اخليامية ( كحرفة تقليدية يف تفعيل دور األشغال الفنية 
  للخرجيني

املؤمتر التاسع لكلية الرتبية الفنية 
 لوان جامعة ح –

حبث  –اهلرم  –قاعة رامتان  التجريب من خالل الفكر املتطور األسكوبيدونوفمبر 



 عملي  8002
نوفمرب 
 الرتاكب من خالل اخلامات املتنوعة كفلسفة إلبتكار مشغولة فنية  3111

مبتحف  –مركز سعد زغلول 
  بيت األمة 

إبريااااال 

8090 

فرقة اخلامسة أشغال فنية برانمج مقرتح لتطوير مقرر ورشة الفن لطالب ال
 بكلية الرتبية الفنية يف ضوء التطوير املؤسسي للتعليم العايل 

املؤمتر العلمي حبث نظري 
السنوي ) العريب اخلامس ( 
 الدويل الثاين جلامعة املنصورة 

نوفمبر 

8090 

مداخل جتريدية للهيئات الشكلية للحشرات من خالل تطور اإلجتاهات 
 خلامات املختلفة ودورها يف إثراء مقرر ورشة الفن الفكرية للتشكيل اب

امللتقى الدويل  –حبث منشور 
حوار  –للفنون التشكيلية 

جامعة  –جنوب  –جنوب 
 أسيوط

ينااااااااير 

8098 
 رؤى جديدة للتشكيل ابخليوط 

قاعة الشهيد  –حبث عملي 
كلية الرتبية الفنية   –أمحد بسيوين 

 جامعة حلوان  –

يولياااااو 

8098 
 يه فن الالس

قاعة الشهيد  –حبث عملي 
كلية الرتبية الفنية   –أمحد بسيوين 

 جامعة حلوان  –

ماااارس 

8091  
 حوار مع اخلامة 

 –قاعة الشهيد  –حبث عملي 
كلية الرتبية الفنية   –أمحد بسيوين 

 جامعة حلوان  –

ابريااااال 

8091 

الفنية  فاعلية برانمج تدرييب مقرتح لتنمية املهارات الفنية يف جمال األشغال 
 لدى ضعاف البصر

مؤمتر كلية الرتبية  –حبث منشور 
جامعة  –الفنية الدويل الرابع 
 حلوان 

 سبتمبر

8092 

الطاقة اإلبداعية للتقنيات التقليدية ابألشكال سابقة الصنع يف املشغولة 
 الفنية 

معرض مجاليات اخلامة ) قاعة 
جامعة  –الشهيد أمحد بسيوين 

 حلوان 

 جلمالية لفن اخليامية إلستحداث مشغوالت فنية معاصرة األبعاد ا 8092
حبوث يف الرتبية الفنية العدد 

اجمللد  –السادس واألربعون 
 السادس واألربعون

 القيم التعبريية لعنصر اللون كوسيط تشكيلي يف تكوين املشغولة الفنية  8092
قاعة  –معرض " دراما لونية " 

 –كلية الرتبية النوعية   –طيف 
 جامعة القاهرة 

 
 ماجستير ودكتوراهالرسائل العلمية  ددع



 4 اشراف على رسائل املاجستري- 5

 5 الدكتوراهاشراف على رسائل - 3
1 رسائل املاجستري مناقشة -2  

 (الورشالدورات والتدريب وووالمحاضرات المشاركة في المؤتمرات والندوات )الحضوروالتنميه المهنيه 

 تنظيم(و أكة مشارالمؤتمرات ) – 9

 

 اجلهة املنظمه عنوان البحث نوع املشاركه التاريخ

مشاركة ببحث  3119مارس 
 نظري

فن اآلبليك ) اخليامية ( كحرفة تقليدية يف تفعيل 
 دور األشغال الفنية للخرجيني

املؤمتر التاسع لكلية الرتبية 
 جامعة حلوان –الفنية 

مشاركة ببحث  3152ابريل 
 نظري

تدرييب مقرتح لتنمية املهارات الفنية  فاعلية برانمج
 يف جمال األشغال الفنية  لدى ضعاف البصر

مؤمتر كلية  –حبث منشور 
 –الرتبية الفنية الدويل الرابع 

 جامعة حلوان

مشاركة ببحث  3151
 نظري

األبعاد اجلمالية لفن اخليامية إلستحداث مشغوالت 
 فنية معاصرة

حبوث يف الرتبية الفنية العدد 
اجمللد  –ادس واألربعون الس

 السادس واألربعون
 

 

 (و اعدادأمشاركة ) ورشالالتدريب و -1

 

 البحث عنوان الورشه نوع املشاركه التاريخ
يولية 

8098 

 سبتمبر

8098 

 ----- دراسات حره مدرب

يونياااااااه 

8090 

 سبتمبر

8090 

 ----- دراسات حره لألطفال مدرب

 ةاموالع ةالمعارض الخاص  االنشطة الفنية
المعارض الخاصة -9  

 املكان أسم املعرض التاريخ

يناااااااااير 

8098 
 رؤى جديدة للشكيل ابخليوط 

 –قاعة الشهيد أحمد بسيوني 

جامعة كلية التربية الفنية 

 حلوان  

 يوليو

8098 
كلية –قاعة الشهيد أحمد بسيوني  فن الالسيه 

 التربية الفنية حلوان  

 –لشهيد أحمد بسيوني قاعة ا حوار مع اخلامة  مارس



 جامعة كلية التربية الفنية حلوان   8091

 نوفمبر

8092 
كلية التربية النوعية  –قاعة طيف  دراما لونية

 جامعة القاهرة –

 ستمبر 

8091 
 –قاعة الشهيد أحمد بسيوني  مجاليات اخلامة

 جامعة كلية التربية الفنية حلوان  

 

 

 المعارض العامة - 8
 اجلهه املنظمه أسم املعرض التاريخ

مااااااااااااااااايو 

8002 
 التنوع التقين والوظيفي

 كلية الرتبية النوعية   –قاعة آون 

 مارس

8002 
 اهلرم –قاعة رامتان  نغمات حركية ابألسكوبيدو 

 نوفمبر

8002 
 قصاقيص

 متحف األمة   –قاعة سعد زغلول 

ر بين قص –بور سعيد  –قصر ثقافة  ثالث معارض جوالة اتبعة لقصور الثقافة  ----
 قصر ثقافة الفيوم –سويف 

8001-

8002 

الفنية  معرض مجاعي مصاحب ملؤمتر القسم العلمي لقسم األشغال
 والرتاث الشعيب 

 جامعة حلوان  –كلية الرتبية الفنية 

 كلية الرتبية الفنية   -قاعة حورس  معرض مجاعي األشغال الفنية   8002

8002 
عرض املصاحب للمؤمتر امل –معرض مجاعي مؤمتر جامعة حلوان 

 كلية الرتبية الفنية  –العلمي التاسع 
كلية –قاعة الشهيد أمحد بسيوين 

   حلوانجامعة  -الرتبية الفنية 

 

البحثيه والفنيه المقتنيات و المنح والجوائزأنشطة اخري   

 املكان نشاطنوع ال التاريخ

ية الفنيةكلية الرتب عضو بكنرتول الفصل الدراسي الثالث والرابع 3152  
حلوان جامعة   

اخلامسعضو بكنرتول الفصل الدراسي  3152  كلية الرتبية الفنية حلوان 

 

 
 

 اجلوائز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات التقدير
اتريخ احلصول  املناسبة وع اجلائزةن

 عليها
 مصدرها

تقدير شكر و شهادة  
أعمال امتحانات الدراسات العليا بنظام 

معتمدةالساعات ال  
 –كلية التربية الفنية  3116-3151

 جامعة حلوان 



  9040 فاعليات مؤتمر المرآة في التراث المصري شهادة شكر وتقدير

  شهادة شكر وتقدير
للمشاركة الفعالة في معرض قسم االشغال 

 الفنية والتراث الشعبي  
9040-9044 

 –كلية التربية الفنية 

 جامعة حلوان 

اده أسرة أتيليه المسرح ري شهادة  تقدير   –كلية التربية الفنية  3155-3153 

 جامعة حلوان

 شهادة تقدير
للمشاركة في معرض " من وحي زيارة 

 العائلة المقدسة 
3152  

 شهادة تقدير
 أعمال سير االمتحانات في اعمال لجنة سير

 امتحانات الدراسات العليا
 –كلية التربية الفنية  3153-3152

 جامعة حلوان

  3152 المشاركة في معرض " مالمح مصرية "  شهادة تقدير

تقدير شكر و شهادة    للمشاركة في معرض قصر الثقافة 

\  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األسم
مادلين أنور رياض أ.د / 

  فرج

 القسم

 

االشغال الفنية والتراث 

 الشعبى

 8091  التاريخ  التوقيع



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 (ومعاونيهم)سيرة ذاتية لعضو هيئة التدريس 
 

 

 
 

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة: أواًل 
 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاني األول
 المجيري محمد محمود منة اهلل

االسم باللغة 
 اإلنجليزية

Family Name     Middle Name First Name 

Mohamed mahmoud Menna tallh 

 جيزة -المهندسين لمكانا 91/2/9111 التاريخ تاريخ ومكان الميالد

 19190001091 التليفون متزوجة  الحالة االجتماعية
 Manona_17@yahoo.com رابط الصفحة الشخصية Manona_17@yahoo.com البريد االلكتروني

التي   اللغات
 تجيدها

 العربية 
 اإلنجليزية 

مدى 
 جيد جداالعربية ممتاز ، االنجليزية  اإلتقان

 
 

 : ةـعـلـمـيـال المؤهالت: ثـانـيـاً 

 الدرجـةمسمى 
تاريخ 

الحصول 
 عليها

 عنوان الرسالة مصدرها

 م 2102 بكالوريوس

كلية التربية 

–الفنية 

 حلوانجامعة 

 

 م2102 ماجستير 

كلية التربية 

–الفنية 

 حلوانجامعة 

ة قائمة على استخدام ياستحداث اعمال خشبية تفاعل

 لكترونية لطالب كلية التربية الفنيةالوسائط اإل



 :واإلداريةالخبرات والمناصب العلمية : ثـالـثـاً 
 مستمرة الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

جامعة –كلية التربية الفنية  ةمعيد

 حلوان

 م2108الى  2102من 
 

جامعة –كلية التربية الفنية  مدرس مساعد

 حلوان

 مستمرة م 2108من 

    

    

    

    

    

 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 الجهه عنوان البحث التاريخ

 م2102
اإللكترونية فى الفن التفاعلى وأثرها الوسائط بحث علمى بعنوان  

 على المضمون الفكرى فى مجال فنون أشغال الخشب

–كلية التربية الفنية 

 حلوانجامعة 

   

   

   

   

   

 

 :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -

 رسالة ماجستير

 

 

 



 : المعارض الخاصه والعامه االنشطة الفنية
 

 المكان أسم المعرض التاريخ

 8002عام 

إلتجاهات من رؤية إبداعية معرض جماعى بعنوان 

 الطباعة اليدوية

قاعة حورس كلية التربية 

 الفنية

،مشغوالت نسجيةون بعن معرض جماعى 8002عام  فى قاعة حورس كلية التربية  

 الفنية

 8000عام 

الورشة الفنية الثانية المصاحبة لمادة حقوق المشاركة فى  

.اإلنسان تحت عنوان حقوق الطفل  

جامعة  التربية الفنيةكلية ساحة 

 حلوان

طالب كلية تربية فنية أعمال معرض جماعى بعنوان 8008عام  قاعة حورس كلية التربية  

 الفنية

نوان نحنبع معرض جماعى 8008عام   بمركز إعداد القيادات الشبابية 

 فى الجزيرة

 م8002عام 

مبادى قشرة ) ورشة عملنشاط فنى 

، ضمن فاعليات المؤتمر العلمى (الخشب،الباركترى

الدولى السابع لكلية التربية الفنية تحت مسمى الفنون 

 وثقافة اإلختالف

جامعة  التربية الفنيةكلية ساحة 

 حلوان

   

   

   

   

 الجوائز العلمية ، والمنح البحثية ، وشهادات التقدير: ستة عشر 
 مصدرها تاريخ الحصول عليها المناسبة وع الجائزةن

 شهادة تقدير

المشاركة فى أعمال الجودة بكلية 

التربية الفنية جامعة حلوان معيار 

 والتعلمالتعليم 

 م8002/ 8002
جامعة  التربية الفنية

 حلوان

 شهادة تقدير 

المشاركة فى أعمال سير اإلمتحانات 

 .ىلجنة التسليم واإلستالم للعام الجامع

8002 ،8002 ،

8002 ،8002 ، 

جامعة  التربية الفنية

 حلوان

    
\  
 

 



 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 (ومعاونيهم)ذاتية لعضو هيئة التدريس السيرة ال
 
 
 
 

 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة

 االسم 
 العائلة الثالث الثاني األول

 المعداوى سعد  عبد القادر منى

 االسم باللغة اإلنجليزية
Family Name     Middle Name First Name 

Al - Maadawi Abd Al Kaader Mona 

 األسكندرية المكان م5511فبراير  51 التاريخ تاريخ ومكان الميالد

 04004810010 التليفون أرملة الحالة االجتماعية

  رابط الصفحة الشخصية monamaadawi@gmail.com البريد االلكتروني
 جيد جدا مدى اإلتقان اإلنجليزية التي  تجيدها اللغات

 

 الـعـلـمـيـة ؤهالتالمثـانـيـًا : 
 الدرجـةمسمى 

تاريخ الحصول 
 عنوان الرسالة مصدرها عليها

المدربين و برنامج فى األشغال الفنية للموجهين  جامعة حلوان –كلية التربية الفنية  م4994 دكتوراة
 بمشروع األسر المنتجة

بيارق الطرق أعالم و ة فى حرف الخصائص الفنية جامعة حلوان –كلية التربية الفنية  م4984 ماجستير
 الصوفية واإلفادة منها فى مجال األشغال الفنية

 كالوريوس الفنون والتربيةب جامعة حلوان –كلية التربية الفنية  م4991 بكالوريوس

 



 

 :واإلداريةالخبرات والمناصب العلمية ثـالـثـًا : 
 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 م حتى االن4/8/4041من  جامعة حلوان –فنية كلية التربية ال أستاذ متفرغ
 م00/9/4009من  جامعة حلوان –كلية التربية الفنية  أستاذ

 م48/40/4004من  جامعة حلوان –كلية التربية الفنية  أستاذ مساعد
 م41/1/4994من  جامعة حلوان –كلية التربية الفنية  مدرس جامعى
 م9/44/4984من  جامعة حلوان –كلية التربية الفنية  مدرس مساعد

 م41/9/4980من جامعة حلوان –كلية التربية الفنية  معيد

 : البحوث العلمية والمؤلفات والترجمة
 الجهه عنوان البحث التاريخ

م4000 مجلة بحوث فى التربية  مزج الوحدات الزخرفية لمختارات من الطرز الحضارية فى المشغولة الفنية 
 الفنية والفنون

م4004 مجلة بحوث فى التربية  رؤية مستقبلية ألطروحات ومشاكل البحوث فى األشغال الفنية 
 الفنية والفنون

م4001 برنامج تدريبى مقترح لمشروع إعادة تأهيل شباب الخريجين فى مجال  
 األشغال الفنية

مجلة بحوث فى التربية 
 الفنية والفنون

  :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع
 إلشراف والمناقشة للعديد من رسائل الماجستير والدكتوراة فى مجال التخصص .ا

 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
 المكان أسم المعرض التاريخ

م4998  اتيلية األسكندرية شعبيات 
م4000  قاعة حورس كلية التربية الفنية تنغيمات تشكيلية باألقمشة 
م4004 حورس كلية التربية الفنية قاعة ايقاعات خطية   
م4000  قاعة حورس كلية التربية الفنية القالدة بين التقليدية والتحديث 
 قاعة حورس كلية التربية الفنية بين الجمال والوظيفة م4009
 قاعة حورس كلية التربية الفنية بين التعبيرية التجريدية وتكنولوجيا الخامات الحديثة م4009

 



 بسم هللا الرمحن الرحيم

 (ومعاونيهم)سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 
 

 
 
 

 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول
 صاحل عبد املنعم  خليفة حنمده

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

saleh khalifa nehmedo 

 القاهرة املكان 8/11/1598 التاريخ اتريخ ومكان امليالد

 01004820018 التليفون متزوجة احلالة االجتماعية

Nehmed1984@yahoo.c الربيد االلكرتوين

om 
 Nehmedo saleh رابط الصفحة الشخصية

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 

 
 



 (ومعاونيهم)سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 
 

 
 
 

 صوره شخصيه

 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول

 إبراهيم رافع  إسماعيل  افع ر

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

Rafea Ismail Rafea 

جمهورية مصر العربية  املكان 8791إبريل 24 التاريخ امليالد اتريخ ومكان

 القليوبية –

 41554002210 التليفون متزوج احلالة االجتماعية
  رابط الصفحة الشخصية rafeaart78@gmail.com الربيد االلكرتوين

 اليت  جتيدها اللغات
 اإلجنليزية 

 رنسيةالف
مدى 

 اإلتقان
 جيده جًدا 
 جيده جًدا

 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

اتريخ احلصول  الدرجـةمسمى 
 عليها

 عنوان الرسالة مصدرها

باكلوريوس   -

 تربية فنية
 

5441   

كلية التربية 

 -الفنية 

 جامعة حلوان

 شرفتقديرها جيد جًدا مع مرتبة ال

ماجستير 

 التربية الفنية 

كلية التربية  5402

 -الفنية 

 جامعة حلوان

ستحداث صياغات الشرائط الزخرفية اإلسالمية كمدخل ال

 تشكيلية معاصرة في مجال أشغال الخشب 

 
دكتوراة 

في  الفلسفة

 التربية الفنية 

كلية التربية  3002

 -الفنية 

 جامعة حلوان

قتصادية والتسويقية رفع القيمة االسس الفنية والتدريبية لاأل  

 للمشغوالت الخشبية بالتربية الفنية

 :واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 
 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة
اث قسم األشغال الفنية والتر معيد

 -فنية الشعبي بكلية التربية ال
3003 

 

mailto:rafeaart78@gmail.com
mailto:rafeaart78@gmail.com


 جامعة حلوان

اث شغال الفنية والترقسم األ مدرس مساعد

 -فنية الشعبي بكلية التربية ال

 جامعة حلوان

3002  

اث قسم األشغال الفنية والتر مدرس

 -فنية الشعبي بكلية التربية ال

 جامعة حلوان

3002  

 
 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

مايو 

3002 

بتكار عمال الفنانين المعاصريين الالقيم الجمالية والتشكيلية أل 

 سلوب األنتاريشيا "أمشغوالت خشبية ب

 مجلة التربية الفنية

 بجامعة حلوان 

 رسالة دكتوراة –رسائل ماجستير 3 :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -

 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
 

 املكان أسم املعرض التاريخ

ولعرض المؤتمراألم       3003  
عة جام -كلية التربية الفنية

 حلوان

 معرض المؤتمر الثاني 3002
عة جام -كلية التربية الفنية

 حلوان

 ثالثمعرض المؤتمر ال 3002
عة جام -كلية التربية الفنية

 حلوان

3000 
معرض خاص بقسم األشغال الفنية والتراث الشعبي " 

 "تواصل األجيال

عة جام -كلية التربية الفنية

 حلوان

3003 
شغال الفنية والتراث معرض خاص بمؤتمر قسم األ

 الشعبي

عة جام -كلية التربية الفنية

 حلوان

 " أوراق خشبيةمعرض خاص بعنوان  3002
عة جام -كلية التربية الفنية

 حلوان

3002 
األول لخريجي التربية الفنية  ىمعرض جماعي )الملتق

 ولالتشكيلي األ ى( "الملتق5441دفعة 

عة جام -كلية التربية الفنية

 حلوان

 معرض المؤتمر الدولي السادس 3002
عة جام -كلية التربية الفنية

 حلوان

 معرض فنون أشغال الخشب 3002
عة كلية التربية النوعية، جام

 الفيوم

3002 
 الثاني لخريجي التربية الفنية ىمعرض جماعي )الملتق

 ( " لمتنا الحلوة "5441 دفعة

عة جام -كلية التربية الفنية

 حلوان

 مكتبة القاهرة كلية التربية الفنية جامعة  لطالب الفرقة الثالثة معرض 3002



 حلوان ) مالمح(.

   "أشكال ورموز"معرض خاص بعنوان  3002
جامعة  -كلية التربية الفنية

 حلوان

 جامعة حلوان المشاركة في الندوات العلمية بجامعة حلوان 3000-3002

 المشاركة في تدريب معلمي التربية الفنية 3000
اإلدارة التعليمية بالقاهرة 

 الجديدة

3003 

المشاركة في دورات الفنون الحرة بكلية التربية 

 الفنية
عة جام -كلية التربية الفنية

 حلوان

3003 
عة جام -كلية التربية الفنية المشاركة في دورات التصميم الداخلي والديكور 

 حلوان

3003-3002 
المشاركة في الورشة الفنية )أشغال الخشب( المصاحبة 

 لمؤتمر القسم

عة جام -كلية التربية الفنية

 حلوان

 المشاركة في امتحان قدرات الفنون في كلية التربية الفنية 5410 إلى 5410
عة جام -كلية التربية الفنية

 حلوان

3002/3002 
للفرقة الثانية المشاركة في تدريس مادة "أشغال الخشب" 

 بكلية التربية النوعية

جامعة  -نوعية كلية التربية ال

 الفيوم

3002/3002 
المشاركة في تدريس مقرر أشغال الخشب للفرقة الرابعة 

 بكلية التربية النوعية

جامعة  -نوعية كلية التربية ال

 الفيوم

 المشاركة في أعمال الكنترول بكلية التربية الفنية 5410 إلى 5414
عة جام -لية التربية الفنيةك

 حلوان

3002/3002 
المشاركة في تدريس مقرر أشغال الخشب للفرقة الرابعة 

 في كلية التربية النوعية

جامعة  -نوعية كلية التربية ال

 الفيوم

3002 
الخشب من  ىالمشاركة في ورشة التطعيم بالصدف عل

 قبل المركز الثقافي لكوريا الجنوبية
 هيلتون رمسيس

إلى 3002

3002 

 رسائل الماجستير ىشراف علالمشاركة في اإل

 تخصص أشغال خشب بكلية التربية الفنية والدكتوراة 

عة جام -كلية التربية الفنية

 حلوان

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

شهادة تقدير من 

 رئيس الجمهورية
 وزارة التنمية اإلدارية 3003 التفوق العلمي

ولمعرض المؤتمراأل       شهادة تقدير  3003 
 -ةكلية التربية الفني

 جامعة حلوان

 3002 معرض المؤتمر الثاني شهادة تقدير
 -ةكلية التربية الفني

 جامعة حلوان

 3002 ثالثمعرض المؤتمر ال شهادة تقدير
 -ةفنيكلية التربية ال

 جامعة حلوان

 شهادة تقدير
المشاركة في تدريب معلمي التربية 

 الفنية
3000 

اإلدارة التعليمية 

 بالقاهرة الجديدة

 شهادة تقدير 
المشاركة في أعمال الكنترول بكلية 

 التربية الفنية
 5410 إلى 5414

الكلية التربية الفنية 

 جامعة حلوان

الكلية التربية الفنية  3002/3002"أشغال المشاركة في تدريس مادة  شهادة تقدير



الخشب" للفرقة الثانية بكلية التربية 

 النوعية

 جامعة حلوان

 3002 معرض المؤتمر الدولي السادس شهادة تقدير
الكلية التربية الفنية 

 جامعة حلوان

 شهادة تقدير

المشاركة في تدريس مقرر أشغال 

الخشب للفرقة الرابعة في كلية التربية 

 وعيةالن
3002/3002 

الكلية التربية الفنية 

 جامعة حلوان

 شهادة تقدير
معرض لطالب الفرقة الثالثة كلية 

 التربية الفنية جامعة حلوان ) مالمح(.
 مكتبة القاهرة  3002

 3002 معرض فنون أشغال الخشب شهادة تقدير
الكلية التربية الفنية 

 جامعة حلوان
\  
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 (ومعاونيهم)سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 

 
 

 
 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة

 

  االسم

 العائلة الثالث الثاين األول

 خليل علي الدين  علي رحمة

 االسم ابللغة اإلجنليزية
Family Name     Middle Name First Name 

Khalil Ali ELdin Rahma 

 الفيوم املكان 2/8/1959 التاريخ اتريخ ومكان امليالد

 اهلاتف -جوال  متزوجة احلالة االجتماعية

 ------ رابط الصفحة الشخصية  العنوان احلايل

 ------  ------- rkleel59@gmail.com الربيد االلكرتوين

  الرمز الربيدي القاهرة املدينة مدى اإلتقان ب.  ص. العنوان الربيدي
    اليت  جتيدها اللغات

 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

اتريخ احلصول  الدرجـةمسمى 
 عنوان الرسالة مصدرها عليها
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"نظم تشكيل الخيوط كمصدر لتحقيق الحركة اإليحائية في  جامعة حلوان 1991 الدكتوراه

 المشغولة الفنية".

 جامعة حلوان م6891 الماجستير
القائمة على استخدام الخامات المذهبة  "المشغوالت الفنية

 في مصر واإلفادة منها في التربية الفنية"

 جامعة حلوان 6891 البكالوريوس
 

-------- 

 واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 
 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة

قسم االشغال الفنية والتراث  مساعد أستاذ
ة التربية الفنية ، الشعبى، كلي

 . جامعة حلوان

 م 1228
  

االشغال الفنية والتراث قسم  مدرس

،  ، كلية التربية الفنيةالشعبى

 جامعة حلوان .

 م1991
 

االشغال الفنية والتراث بقسم  مدرس مساعد

 ،، كلية التربية الفنية الشعبى

 جامعة حلوان.

 م1991
 

األشغال الفنية والتراث  بقسم معيد

كلية التربية الفنية ـ  ،ى الشعب

 جامعة حلوان.

 م1991
 

 والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و

 البحوث العلميه - 1

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

أكتوبر 

1221 

برنامج في التربية المتحفية لتنمية القدرة التشكيلية لدى 
 مربي المتحف في المشغوالت الجلدية".

بية الفنية والفنون مجلة بحوث في التر 
المجلد التاسع عشر العدد التاسع 

 عشر

سبتمبر 

1229 

"أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تدريس األشغال الفنية 
 لتنمية القدرات اإلبداعية لدى طالب التربية الفنية

مجلة بحوث في التربية الفنية والفنون 
المجلد الخامس والعشرون العدد 

 الخامس والعشرون 

اير ين

1262 

"طريقة حل المشكالت كمدخل لتدريس بقايا الخامات 
 البيئية في مجال األشغال الفنية.

 

مجلة بحوث في التربية الفنية والفنون 
العدد الحادي واألربعون المجلد 

 الحادي واألربعون 
المؤتمر الدولي الخامس لكلية التربية "برنامج لتنمية القدرة الفنية ألمهات األطفال المعاقين  إبريل 
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علم من خالل التشكيل بالخيوط واألقمشة عقليًا القابلين للت 4112
 الملبدة.
 

 41إلى  41الفنية في الفترة من 
 ،4141أبريل 

إبريل 

1269 

"التربية والفنون آفاق التنمية". عنوان البحث: "المعالجات 
التشكيلية للمستهلكات البالستيكية إلثراء المشغولة الفنية 

 تنمية المهارة الفنية لدى طالب ورشة الفنون"كمدخل ل

المؤتمر الدولي الثاني للجمعية 
اإلقليمية للتربية عن طريق الفن 

)أمسيا( وكونجرس اإلنسيا الدولي: 
الثالث والمؤتمر الدولي الرابع لكلية 

أكتوبر يناير  1التربية جامعة 
 م4142

أكتوبر 

1269 

ي كمنطلق تأصيل الموروث الثقافي المحلي والعالم
 تشكيلي في مجال األشغال الفنية".

 

مؤتمر الرابع للجمعية العربية 
للحضارة والفنون اإلسالمية بعنوان 
"التراث هوية وانتماء" المحور الثاني 
أنماط التراث الشعبي والقيم اإلنسانية 

 م.4142أكتوبر  42-41والوطنية 
 ماجستير ودكتوراه ة ألشراف و المناقشة على الرسائل العلميا

 9 اشراف على رسائل املاجستري- 1

  
 (الورشالدورات والتدريب وووالمحاضرات المشاركة في المؤتمرات والندوات )الحضوروالتنميه المهنيه 

 .تنظيم(و أمشاركة المؤتمرات ) – 6

 

 اجلهة املنظمه عنوان البحث نوع املشاركه التاريخ

 1221أكتوبر 
 مشاركة

 

"برنامج في التربية المتحفية لتنمية القدرة 
التشكيلية لدى مربي المتحف في المشغوالت 

 الجلدية".

في مجلة بحوث في التربية 

الفنية والفنون المجلد التاسع 

عشر العدد التاسع عشر 

 م01/6112

 1229سبتمبر 
 مشاركة

 

أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تدريس 
القدرات اإلبداعية لدى  األشغال الفنية لتنمية

 طالب التربية الفنية".

مجلة بحوث في التربية الفنية 

الخامس والفنون العدد 

والعشرون والمجلد الخامس 

 والعشون

 1262يناير 
 مشاركة

 

طريقة حل المشكالت كمدخل لتدريس بقايا 
 الخامات البيئية في مجال األشغال الفنية.

في مجلة بحوث في التربية 

الحادي لفنون العدد الفنية وا

الحادي المجلد وأربعون و

  وأربعون

 1262إبريل 

 
 

 مشار كة

 

"برنامج لتنمية القدرة الفنية ألمهات األطفال 
المعاقين عقليًا القابلين للتعلم من خالل 

ة المؤتمر الدولي الخامس لكلي

 01رة من التربية الفنية في الفت

، بعنوان 6101أبريل  02 إلى
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 التشكيل بالخيوط واألقمشة الملبدة. 
 

تنمية "دور الفن والتربية في ال

 البشرية )المحور الثالث("

 1269إبريل  
 مشاركة

 

"المعالجات التشكيلية للمستهلكات 
البالستيكية إلثراء المشغولة الفنية كمدخل 
لتنمية المهارة الفنية لدى طالب ورشة 

 م.4142أبريل  3-4الفنون" من 
 

المؤتمر الدولي الثاني للجمعية 

اإلقليمية للتربية عن طريق 

الفن )أمسيا( وكونجرس 

اإلنسيا الدولي: الثالث 

والمؤتمر الدولي الرابع لكلية 

 إبريلأكتوبر  2التربية جامعة 

م بعنوان "التربية 6102

 والفنون آفاق التنمية".

 1269أكتوبر  

 

 

 

 

 

 مشاركة
ي والعالمي تأصيل الموروث الثقافي المحل

 كمنطلق تشكيلي في مجال األشغال الفنية".

مؤتمر الرابع للجمعية العربية 

للحضارة والفنون اإلسالمية 

بعنوان "التراث هوية وانتماء" 

المحور الثاني أنماط التراث 

الشعبي والقيم اإلنسانية 

أكتوبر  62-61والوطنية 

 م.6102

 

 (و اعدادأمشاركة ) ورشالالتدريب و -3

 البحث عنوان الورشه نوع املشاركه ريخالتا

1221-

1223 
 مدرب

ورش عمل الطالبات جامعة الملك سعود  -4
 م.4114/4113
o .ورش عمل في مجال الرسم على الزجاج 
o  ورش عمل في مجال أشغال الجلود

 الطبيعية.
 

------- 

1222 

1222 
 مدرب

ورش عمل لتدريب شباب التأهيل الشامل بمنطقة  -4
 م.4112/4112الرياض 
o .)أشغال فنية )خيمية(، )مشغوالت خرز 
o .)تطريز )مفارش 

 

----- 

 مدرب 1221

ورش عمل لتأهيل مربي المتحف الوطني بالرياض  -3
 م.4111/4112
o .ورش أشغال الجلود الطبيعية 
o .)ورش في أشغال الخرز )حلي شعبي 
o .)ورش في النسيج اليدوي )السدو 

------ 

 رش عمل في شاركت في اقتراح وتنظيم وتنفيذ و  -1 مدرب 
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جمعية التطوير للمركز الثقافي المصري ألبناء 
 المصريين في الرياض فيما يلي :

o .ورش عمل في أشغال الجلود الطبيعية 
o .ورش عمل في أشغال الزجاج 
o .)ورش عمل في أشغال الخرز )حلي شعبي 
o .ورش عمل في الكروشيه 
o .ورش عمل في أشغال بالورق وتزيين األقالم 
o فن "للفئات الخاصة".ورش عمل العالج بال 

 مدرب 1262

ورش عمل ألمهات األطفال المعاقين عقليًا القابلين  -2
للتعلم بمدرسة التربية الفكرية بإدارة الجيزة التعليمية 

 م.4141بمنطقة هضبة األهرامات 

 

 مدرب 1268
ورش عمل ألمهات األطفال المعاقين عقليًا القابلين  -1

 .4142للتعلم "إعاقة ذهنية" 
 

 المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
المعارض الخاصة -6  

 املكان أسم املعرض التاريخ

أغسطس 
 م4112

 القاهرةأتليه  معرض جماليات التوليف بالجلد الطبيعي

 بأتيليه القاهرة. معرض جماليات الخط والنقطة م4111يوليو 
أغسطس 

 القاهرة بأتيليه معرض جماليات التوليف باألقمشة م4112

أغسطس 
 بأتيليه القاهرة معرض القيم التشكيلية للعقد بالخامات البيئية م4112

أغسطس 
قاعة حورس بكلية التربية  معرض رؤية تشكيلية في الرتق المنفوخ م.4112

 الفنية
إبريل 
 بأتيليه القاهرة معرض القيم التشكيلية للقالدة العظمية م.4142

 أكتوبر
تشكيلية جديدة بخامة اللبادمعرض صياغات  م.4142  بأتيليه القاهرة 

يناير 
بقاعة الشهيد أحمد بسيوني  معرض زجاج و مكرمية م.4142

 بكلية التربية
 المعارض العامة - 1
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 اجلهه املنظمه أسم املعرض التاريخ

م.4222-4222 ة بجامعة الملك سعود كلي معارض الفن التشكيلي ألعضاء هيئة التدريس  
الفنية التربية التربية قسم  

م4222 رية معرض الفن التشكيلي )رؤى مصرية( السفارة المص   بالمملكة السعودية. 

م.4111-4111  بقصر الثقافة معارض الفن التشكيلي  

م.4141مارس   قطاع الفنون   -المعرض بالصالون األول للنسجيات  

م4141ابريل   
ية المعرض المصاحب لمؤتمر الدولي الخامس لكلية الترب

شرية" الفنية بعنوان "دور الفن والتربية في التنمية الب  
 معرض السادة الباحثين
 المشاركين بأبحاث في

 المؤتمر.
ةالبحثيه والفني المقتنيات و المنح والجوائزأنشطة اخري   

 املكان نشاطنوع ال التاريخ

 م.1223
شهادة شكر وتقدير لتدريس في كلية  التربية لالقتصادي 

 المنزلي والتربية الفنية بمنطقة
 الرياض

 م
شهادة شكر وتقدير من جهد وأداء متميز في ندوة الكوادر 

 الوطنية النسائية من

 جامعة الملك سعود

 

 
1223 – 

1222 
 جامعة الملك سعود شهادة شكر وتقدير لمساهمة المتميز واألنشطة الطالبية من.

 التدريبي ) التربية المتحفية ( من شهادة شكر وتقدير إلنجاح البرنامج م1221
الهيئة االستشارية 

 للمتحف الوطني.

 م1262
شهادة شكر وتقدير من قسم التربية الفنية ، كلية التربية على إقامتها 

 ندوة.
 جامعة الملك سعود

 م1261
شهادة شكر وتقدير على الجهور المخلصة والتعاون المستمر طوال 

 سنوات وجودي في
 عود.جامعة الملك س

 بكلية التربية الفنية. شهادة تقدير مشاركة في مؤتمر الدولي الخامس م1262

62-68 

ديسمبر 

 م.1262

شهادة تقدير مشاركة المؤتمر العلمي السابع لكلية التربية الفنية في 

 بكلية التربية الفنية. الفترة من 

يناير 

 م.1269

ية اإلقليمية للتربية شهادة تقدير لمشاركة المؤتمر الدولي الثاني للجمع

عن طريق الفن )أمسيا( وكونجرس اإلنسيا الدولي الثالث والمؤتمر 

 الدولي الرابع لكلية التربية 

 أكتوبر، 1جامعة 

12-12 

أكتوبر 

 م.1269

شهادة تقدير في مؤتمر الدولي الرابع للجمعية العربية للحضارة 

 بمدينة دهب والفنون اإلسالمية 
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 األسم
ه على على رحمد / م.أ.

  الدين خليل

 القسم

 

االشغال الفنية والتراث 

 الشعبى

 1268  التاريخ  التوقيع



 بسم هللا الرمحن الرحيم

 (ومعاونيهم)سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 
 

 

 

 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول
  يمانسل  اندي   راندا 

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

Soliman Nady Randa 
  املكان  التاريخ ومكان امليالد اتريخ

  التليفون  احلالة االجتماعية
  رابط الصفحة الشخصية randolla1@hotmail.com الربيد االلكرتوين

مدى  االجنليزية االيت  جتيده اللغات
 اإلتقان

 جيد
 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

 الدرجـةمسمى 
اتريخ احلصول 

 الرسالةعنوان  مصدرها عليها

بكالوريوس 

 التربية الفنية

  جامعة حلوان 0222

ماجستيرفي 

 التربية الفنية

  جامعة حلوان م5002



دكتوراه في 

 التربية الفنية

  جامعة حلوان م5011

 :واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 
 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة
الفنيةكلية التربية  معيدة  5002  

  5011 -  5002 كلية التربية الفنية مدرس مساعد

  5012 - 5011 كلية التربية الفنية مدرس 

 إلى اآلن 5012  

 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 الجهه عنوان البحث التاريخ

5015 

التوليف بين أسلوبى الطباعة باالستنسل والشاشة 
تشكيلية مستلهمة من الخاليا الحية الحريرية فى صياغات 

 فى الطبيعة

المؤتمر العلمى 
العاشر والدولى 

الثالث لكلية التربية 
 الفنية

3102 
"  جماليات أسلوب التطريز فى لوحات العقد والربط

 مدخل تشكيلى مقترح

المؤتمر الدولى  –
الرابع لكلية التربية 

 الفنية

   

 

 :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -

 رسالة دكتوراه 

 رسالة ماجستير

 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
 

 املكان أسم املعرض التاريخ

 المعارض الخاصة

 راتب صديق أتيليه القاهرة أثر المكان م0202

 وجوه  0202
أفالطون أتيليه  بقاعة إنجى

 القاهرة



 أبجدية الخطوط م 0202
صديق, أتيليه بقاعة راتب 

 القاهرة

 المعارض الجماعية 

 دار األوبرا المصرية قصر الفنون 23المعرض العام فى دورته  م 5012

 01معرض " جماعة الطباعيات  م5012
قاعة راتب صديق, أتيليه 

 القاهرة

 م 5012
المعرض الفنى الثانى ألعضاء هيئة تدريس كلية التربية 

 الفنية 
 بمركز الجزيرة للفنون

 بأكاديمية الفنون بالهرم مهرجان جورنيكا األول للفن التشكيلى واألفالم القصيرة م5012

 الصالون األول للنسجيات فى دورته التأسيسية األولى م 5012
بقصر الفنون, دار األوبرا 
 المصرية

 م 5012
عام  33المعرض الفنى األول ألعضاء هيئة التدريس " 

 فن وعطاء "

ا األوبر بقصر الفنون, دار
 المصرية

 المعرض الموازى للمؤتمر الدولى الرابع للتربية الفنية 5012
 قاعة الشهيد أحمد بسيونى 

 كلية التربية الفنية

 تواصل فى فنون الطباعة 5012
 قاعة الشهيد أحمد بسيونى 

 كلية التربية الفنية

5015 
المعرض الفنى المصاحب ضمن فاعليات مؤتمر كلية 

 الفنية الدولى الثالثالتربية 
 قاعة الشهيد أحمد بسيونى 

 كلية التربية الفنية

 المعرض المصاحب لمؤتمر قسم األشغال الفنية 5015
 قاعة الشهيد أحمد بسيونى 

 كلية التربية الفنية

 مركز اسكندرية لإلبداع المعرض الثانى لجروب بحوث وتجارب إبداعية 5015

 وتجارب إبداعية المعرض الثانى لجروب بحوث 5015
 قاعة الشهيد أحمد بسيونى 

 كلية التربية الفنية

5011 
"تواصل األجيال" المصاحب للمؤتمر السنوى لقسم 

 3100األشغال الفنية والتراث الشعبى للعام 
 قاعة الشهيد أحمد بسيونى 

 كلية التربية الفنية

5011 
معرض أعضاء هيئة التدريس المصاحب لمؤتمر التربية 

 الفنية
 

 أتيلية القاهرة " كولكشن " 5010

 الطباعة بين األمس واليوم 5002
قاعة حورس, كلية التربية 

 الفنية

5002 
المعرض الثالث للدراسات العليا " جماليات وتقنيات 

 الطباعة المستحدثة

قاعة حورس, كلية التربية 
 الفنية

5002 
المعرض الثانى للدراسات العليا " مبتكرات فى فنون 

 الطباعة والصباغة اليدوية "

قاعة حورس, كلية التربية 
 الفنية

5002 
المعرض األول للدراسات العليا " رؤى معاصرة لفنون 

 الطباعة اليدوية "

قاعة حورس, كلية التربية 
 الفنية

  المعرض المصاحب للمؤتمر العلمى الثامن للتربية الفنية 5005

 األنشطة الفنية



 .3102بر نوفم 32ورشة العروض التفاعلية بمهرجان الفنون األول للزمالك, ب مشارك -

ورشة عمل لمناقشة مقترح نموذج التقدم لمشروع دعم وتطوير المواهب لدى الطالب فى ب مشارك -
 .3101أبريل  –الدورة األولى  –مجاالت الفنون واإلبداع 

لية بك -رعاية الشباب  –لصم والبكم عضو بالورش الفنية لألطفال ذوى اإلحتياجات الخاصة من ا -
 م. 3103 –جامعة حلوان  –التربية الفنية 

ورشة عمل فى الطباعة اليدوية ضمن ورش العمل المصاحبة للمؤتمر العلمى لقسم  مشرف ومدرب -
 .3103األشغال الفنية 

 .3112مدرب: ورشة " القدس لنا " بقصر الفنون  -

بية تحت رعاية وزارة التر -مكتبة األسكندرية -مستقبلعضو لجنة تحكيم: مسابقة تصميم مدينة ال -
 . 3101 – 3113  - 3112الهندسية  IEEEوالتعلم وجمعية  

 . 3112, 3112مدرب بورش تدريب موجهى التربية الفنية لمادة طباعة المنسوجات  -

 .3111قصر الفنون دار االوبرا  –الورش المصاحبة لبينالى القاهرة الدولى التاسع بمدرب  -

مشرف على معرض " تطبيقات معاصرة فى فنون الطباعة والصباغة " لطالب مرحلة  -
 33:  32البكالوريوس شعبة طباعة المنسوجات , قاعة حورس بكلية التربية الفنية فى الفترة من 

 .3111ديسمبر 

 .3113كلية التربية الفنية   - طفالالورشة الفنية لألب مدرب -

 3100حتى  3110لفنية من معارض طالب التربية ا على مشرف -

 اجلوائز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات التقدير
 مصدرها اتريخ احلصول عليها املناسبة وع اجلائزةن

 بأكاديمية الفنون 5012 للمشاركة بصالون جورنيكا االول شكر وتقدير

 شكر وتقدير
للمشاركة بورشة ضمن مهرجان 

 الزمالك األول
 كلية التربية الفنية  5012

 كلية التربية الفنية  5012 بمعرض تواصل فى فنون الطباعة شكر وتقدير

 شكر وتقدير
عام  33للمشاركة الفعالة بمعرض )

 فن وعطاء(
 كلية التربية الفنية  5012

 شكر وتقدير

والمساهمة الفعالة فى إثراء فعاليات 
المؤتمر العلمى لقسم األشغال الفنية 

الشعبى بعنوان " الصناعات والتراث 
 االبداعية اليدوية والشراكة المجتمعية

 كلية التربية الفنية 5015

 شكر وتقدير

لفنانى  0معرض تجارب إبداعية 
جروب أبحاث وتجارب إبداعية فى 

 التربية الفنية

 كلية التربية الفنية 5011

 شكر وتقدير
وجمعية  و مسابقة مدينة المستقبل

 مهندسي الكهرباء وااللكترونيات

2008 - 2009 

- 2014 

وزارة التربية 
 والتعليم

 



 بسم هللا الرمحن الرحيم

 (ومعاونيهم)سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 
 

 
 صوره شخصيه

 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول
 عبد العال أمحد حممد رحاب

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

Abd elaal Mohammed Ahmed Rehab 

 القاهرة املكان م5895/  1/  51 التاريخ اتريخ ومكان امليالد

 45446800010 التليفون متزوجة احلالة االجتماعية
 R_abdelaal رابط الصفحة الشخصية R_abdelaal15@yahoo.com الربيد االلكرتوين

 اليت  جتيدها اللغات
 اإلجنليزية
 الفرنسية

مدى 
 اإلتقان

 جيد جداً 
 جيد

 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

اتريخ احلصول  الدرجـةمسمى 
 عليها

 عنوان الرسالة مصدرها

 الوسائط التشكيلية الغري معدنية إلثراء التعبري الفين يف احللي املعدين جامعة حلوان م9002 ماجستري

 دكتوراه
للونية لتحقيق صياغات تشكيلية املتغريات اجلمالية يف تناول الوسائط ا جامعة حلوان م9002

 مبتكرة يف املشغولة املعدنية

 



 :واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 
 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة
 ✓ م9002م وحتى 9002منذ  كلية التربية الفنية مدرس

 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

 إبريل

 م9002

العالقة التكاملية بين الزى والحلى كمدخل الستحداث مشغولة 

 معدنية معاصرة

جامعة طنطا كلية التربية 

 النوعية

 :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -

 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
 

 املكان أسم املعرض التاريخ

عونالمعرض العام األرب 9002  قصر الفنون باألوبرا 

9002 
 –المعرض المصاحب للمؤتمر العلمي الدولي السابع 

 لكلية التربية الفنية
 بقاعتي أحمد بسيوني 

9002 
 –معرض الملتقى المصري للحلى التراثية والمعاصرة 

 الدورة الثانية
 قصر األمير طاتى

9002 ،

9002 
 مهرجان الحلى الثاني والثالث 

 -للفنون بمركز الجزيرة 

 الزمالك

 معرض )مهرجان حلى التراث المعاصر( 9002

التابع لصندوق التنمية 

الدورة األولى  -الثقافية  

 –مركز الجزيرة للفنون 

 متحف الخزف اإلسالمي

 لدول البحر المتوسط Prime Egyptمعرض مشروع  9002

 –مركز تكنولوجيا الحلي 

بالتعاون مع وزارة التجارة 

 طالياإي -والصناعة 

 معرض المهرجان األول للفنون بالزمالك 9002
 –قاعة الشهيد أحمد بسيوني 

 كلية التربية الفنية

 معرض مسابقة سفارة صربيا 9002
 – قاعة الشهيد أحمد بسيوني

 كلية التربية الفنية

دار األوبرا –قصر الفنون  معرض أعضاء هيئة تدريس كلية التربية الفنية 9002  

9009 ،

9000 

لمعرض األول والثاني لجماعة بحوث وتجارب إبداعية ا

 في التربية الفنية

قاعة الشهيد أحمد البسيوني 

بالزمالك، مركز اإلبداع 

 باإلسكندرية

 أتيلية القاهرة معرض للحلي بقاعة راتب صديق 9000



9002 ،

9002 

المسابقة األولى والثانية لمهرجان اإلبداعات العربية 

 للتصاميم الذهبية

 فندق –لس الذهب العالمي مج

 ماريوت

9002 ،

9000 ،

9009 

صالون األعمال الفنية الصغيرة الرابع، الخامس 

 والسادس
الزمالك -مجمع الفنون   

 دار األوبرا –قصر الفنون  صالون الشباب الثالث عشر 9000

 
 

 اجلوائز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات التقدير
 مصدرها اتريخ احلصول عليها ناسبةامل وع اجلائزةن

 جائزة أولى
بمسابقة كمال عبيد )تأمالت  –نحت 

 في الطبيعة(
 م9002

 –كلية التربية الفنية 

 جامعة حلوان

  م9002 مسابقة كمال عبيد للنحت شهادة تقدير

  م9002 صالون )جماعة شباب الفنانين( شهادة تقدير

 شهادة تقدير
لفنون المعرض المشترك لكليات ا

 المتخصصة
 م9002

اإلدارة العامة للنشاط 

جامعة  –الثقافي 

 القاهرة

 شهادة تقدير

المشاركة الفعالة بالمعرض األول 

لجماعة بحوث وتجارب إبداعية في 

 التربية الفنية

 م9009
 -قاعة مركز اإلبداع 

 اإلسكندرية

 م9002 بمسابقة )سفارة صربيا( –تصوير  جائزة ثانية
 -لفنية كلية التربية ا

 حلوان

  م9002 مسابقة )سفارة صربيا( -تصوير  شهادة تقدير  

 
 املقتنيات :

 مصر( –بالزمالك  –مقتنيات للنحت )بمتحف كلية التربية الفنية  -
 مقتنيات للتصوير )بوزارة ثقافة الكويت( -
 مقتنيات للتصوير )بسفارة جمهورية صربيا( -
 روسيا( -بموسكو  –بادل الثقافي مقتنيات للنحت )بالورشة الفنية للت -



 بسم هللا الرمحن الرحيم

 (ومعاونيهم)سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 
 

 

 
 صوره شخصيه

 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول
 امساعيل صربى عبد العزيز صفاء

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

Sabry Abd Elazez Safaa 

 القاهرة املكان 4/4/4794 التاريخ اتريخ ومكان امليالد
 04060406040 التليفون متزوج احلالة االجتماعية

.Safaa.sabry22@yahoo الربيد االلكرتوين

com 
  رابط الصفحة الشخصية

مدى  االجنليزية اليت  جتيدها اللغات
 اإلتقان

 متوسط
 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

 الدرجـةمسمى 
اتريخ احلصول 

 عنوان الرسالة مصدرها عليها

بكالوريوس تربية 
 فنية

  جامعه حلوان 7991

ماجستري تربية 
 فنية 

 القيم التشكيلية للفراغ وإمكانتها ىف مطبوعات االستنسل  جامعة حلوان  4002

mailto:Safaa.sabry22@yahoo.com
mailto:Safaa.sabry22@yahoo.com


ة دكتوراة الفلسف
 ىف الرتبية الفنية

كمصدر ألستحداث تصميمات أسس بناء الطبق النجمى  جامعة حلوان 4077

 مطبوعة

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

مدرسة تربية 

 فنية

 ادارة المطرية . وزارة التربية

 والتعليم

  4002حتى عام  7991من عام  
 

مدرس مساعد 

بقسم االشغال 

 الفنية

كلية التربية الفنية . جامعة 

 حلوان

  4077حتى عام    4009من عام  

مدرس طباعه 

بقسم االشغال 

 الفنية

كلية التربية الفنية . جامعة 

 حلوان

  4072حتى عام   4077من عام 

أستاذ مساعد 

طباعه بقسم 

 االشغال الفنية

جامعة كلية التربية الفنية . 

 حلوان

 مستمر 4072

مدرب معتمد 

لتنمية قدرات 

اعضاء هيئة 

 التدريس

 مستمر 4072 جامعه حلوان

 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

 كلية التربية الفنية  طباعه المنسوجات ودورها فى إقامة مشروعات إنتاجية 4072

4072 
رؤية معاصرة لالستنسل كمدخل إلبداع مالبس للطفل لطالب 

 الفرقة االولى بكلية التربية الفنية
 كلية التربية الفنية 

 كلية التربية الفنية  إستحداث تصميمات طباعية معاصرة قائمة على الفن االفريقى 4072

4072 
اإلنفوجرافيك التعليمى كمدخل الثراء مقررات الطباعه بكلية 

 بية الفنيةالتر

كلية التربية النوعية 

 جامعه عين شمس

4072 
القدرة التخيلية االبداعية للطفل من خالل التجريب فى الطباعه 

 اليدوية

 اكاديمية الفنون 

 وزارة الثقافة

 2   :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -

 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
 

 املكان أسم املعرض التاريخ



4002 
 رؤى معاصرة لفنون الطباعه اليدوية ) جماعى(

 
 كلية التربية الفنية 

 كلية التربية الفنية  مبتكرات فى فنون الطباعه والصباغة اليدوية )جماعى ( 4002

 كلية التربية الفنية  تواصل االجيال )جماعى ( 4077

4074 
عية اليدوية والشراكه ورشة بعنوان الصناعات االبدا

 المجتمعية 
 كلية التربية الفنية 

 كلية التربية الفنية  رؤى طباعية بحروف عربية )معرض خاص ( 4074

 كلية التربية الفنية  الفنون والتربية فى االلفية الثالثة ) جماعى ( 4074

 دار االبرا المصرية عام فن وعطاء ) جماعى (94 4072

 كلية التربية الفنية  ة تعبيرية )معرض خاص (متغيرات ملمسي 4071

 اتلية القاهرة )معرض جماعى( 72طباعيات  4071

 اتلية القاهرة (من وحى الطبيعة ) معرض خاص  4071

   

   

   

   

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

    

    

    
\  

 



 

 (ومعاونيهم)سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 
 
 

 

 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول
 شعبان أمحد   شعبان سلوي

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

Ahmed Shaba Salwa 

 مصر املكان 51/15/5124 التاريخ اتريخ ومكان امليالد

 10242704202 التليفون ةمتزوج احلالة االجتماعية

.salwashaaban@hotmail الربيد االلكرتوين

com 
  رابط الصفحة الشخصية

 االجنليزية االيت  جتيده اللغات
مدى 

  جيد اإلتقان
 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

مسمى 

 الدرجـة

تاريخ 

الحصول 

 عليها

 عنوان الرسالة مصدرها

ليسانس فنون 
 وتربية

 التخصص التدقيق طباعة منسوجات جامعة حلوان 9126

ماجستيرفي 

 التربية الفنية

أثر مشغوالت الجلود في القاهرة وطرق وأنماط زخارفها و جامعة حلوان 9196

 ذلك في مجال التربية الفنية



دكتوراه في 

 التربية الفنية

فادة التصميمات اإلسالمية وأساليبها المطبوعه في مصر واإل جامعة حلوان 9191

 عداد معلم التربية الفنيةإمنها في 

 :واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 
 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة
  51/51/5193إلى  3/1/5194 كلية التربية الفنية معيد

  51/1/5192في  55/51/5193من  الفنيةكلية التربية  مدرس مساعد

طباعة مدرس 

 المنسوجات

   31/2/5194 كلية التربية الفنية

   51/9/5112  أستاذ مساعد       

أستاذ طباعة 

 المنسوجات

  4114حتى  5114 كلية التربية الفنية

  59/5/4114من  كلية التربية الفنية أستاذ متفرغ  

 المجاالت الفنية التطبيقية  رئيس قسم

 كلية التربية الفنية

5111  

 المجاالت الفنية التطبيقية  رئيس قسم

 كلية التربية الفنية

5113  

  4114إلى  4111 األشغال الفنية والتراث الشعبي رئيس قسم

عضو اللجنة 

العلمية الدائمة 

لترقية األساتذه 

واألساتذه 

 المساعدين

  4151حتي 4153 كلية التربية الفنية

 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 التاريخ
 عنوان البحث

 الجهه

9191 
 مشغوالت الجلود في مصر اإلسالمية وطرق زخرفتها

 
 مجلة منبر اإلسالم

 التربية وتكامل الشخصية 9192
صحيفة التربية العدد 

 41السنه-الثالث 

 نظرية الجشطالترؤية جديدة لقالب الطباعة من خالل  9119
صحيفة التربية العدد 

 31السنه-الثاني 

 األطباق النجمية وأستخدام أنظمة القالب للطباعة 9111
مجلة دراسات وبحوث 

 جامعة حلوان

9111 

Innovations In The Forms organization and 
construction of printing block 

 

مجلة دراسات وبحوث 

 جامعة حلوان

العدد - المجلد السابع

 األول

 أتجاهات في تناول فن التوثيق )العقد والربط( 9119
تنظير أعمال فنية 

لمعرض خاص بسراي 



 41-1النصر من 

 5113ديسمبر 

 إتجاهات في تطبيق مناعة الشمع والعجائن 9111

المؤتمر العلمي الثاني 

لكلية التربية الفنية ) 

التربية الفنية وقضية 

 اإلنتماء(

9111 
الشبكية المثلثة علي التنوع اإلبتكاري في عنصر التكرار في أثر 

 التصميمات المطبوعة

المؤتمر العلمي الثالث 

 لكلية الفنون التطبيقية

 أتجاهات في تناول أسلوب األستنسل 9111

مؤتمر اليوبيل الخمسيني 

 لكلية التربية الفنية

تنظير علمي 

 للمفروضات

 ة العقد والربطتنظير علمي لمعرض في فن صباغ 9119

 4المعرض بقاعة النيل 

بأرض المعارض 

 بالجزيرة

9116 
رات الفنية بأسلوب المناعة الباردة لطالب يمداخل تجريبية للتأث

 المرحلة الثانوية

المؤتمر العلمي الرابع 

 لكلية التربية الفنية ) الفن

 وثقافة المواطن(

 مناعات متنوعة للشاشة الحرارية 9116
العلمي الرابع المؤتمر 

 لكلية التربية الفنية

 تنظير علمي لمعرض في فن صباغة العقد والربط 9116

المعرض بقاعة النيل  

بأرض المعارض 

 بالجزيرة وزارة الثقافه

 مستحدثات أساليب الطباعة اليدوية 6002

المؤتمر العلمي التاسع 

لكلية التربية الفنية 

)قضايا تطور التربية 

 الفنية(

 

  :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -

 رسالة ماجستير ودكتوراه  66تم اإلشراف على  -

 : المعارض الخاصه والعامه االنشطة الفنية
 

 املكان اسم املعرض التاريخ

 المعارض الخاصة

 قاعة الفنون التشكيلية بالزمالك معرض خاص 5191

السماويةمبني القبة  اتجاهات في تناول فن التوثيق 5113  

 اتجاهات في تناول أسلوب االستنسل 5111
مؤتمر اليوبيل الخمسيني لكلية 

 التربية الفنية



 فن صباغة العقد والربط 5115
( بأرض 4قاعة النيل )

 المعارض بالجزيزة

 فن صباغة العقدوالربط 5114
قاعة النيل أرض المعارض 

 بالجزيرة

 المعارض العامة

 وزارة التعليم العالي التشكيليةمسابقة الفنون  9192

  معرض مشترك لصالون القاهرة للباتيك 9119

9110 
المعرض السنوي الثاني والثالثون للفنون التشكيلية 

 لرابطة خريجي المعهد العالي للتربية الفنية
 

9190 
معرض تصميمات طباعة ونسج األقمشة لغرفة صناعة 

 الغزل والنسيج والتجهيز

الصناعات الغرفة باتحاد 

 التجارية

6001 
معرض لألعمال الفنية ألعضاء هيئة تدريس قسم 

 األشغال الفنية

المؤتمر السنوي لكلية التربية 

 الفنية

   

 األنشطة الفنية

9190 
اهج مقررات طباعة المنسوجات لمرحلتي إعداد من

 البكالوريوس والدراسات العليا منذ بدء جامعة حلوان .
 جامعة حلوان

9119 
شتراك في تصميم إمتحانات الدراسات العليا بكلية اال

 الفنون التطبيقية 

امعة ج - كلية الفنون التطبيقية

 حلوان .

9110 
دريبية لكبار موجهي المساهمة في العديد من الدروات الت

 التربية الفنية بمصر .
 ة التربية الفنيةكلي

9119 
صناعة الجلود بالتعاون مع  تنظيم مشغل نموذجي حول

 وعضوية مصر ، المغرب، تونس سكواليون
 الشعبة القومية لليونسكو

9111 
اركة في المؤتمر العلمي اإلقليمي التاني للجمعية المش

 فن )اإلنسيا(الدولية للتربية الفنية عن طريق ال

ة جامع –كلية التربية الفنية 

 حلوان

9112 - 

6002 

المشاركة في تنظيم المؤتمرات العلمية بالكلية سواء 

 بتحكيم األبحاث أو بنشر األبحاث خاصة 

ة جامع –كلية التربية الفنية 

 حلوان

 اجلوائز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات التقدير
 مصدرها اتريخ احلصول عليها املناسبة وع اجلائزةن

 وتقديريةجائزة مالية 
على ليسانس في الفنون لحصولي 

 متياز وتفوق والتربية با
 من وزارة التعليم العالي 2661

 وزارة التعليم العالي 2696 مسابقة الفنون التشكيلية  جائزة مالية

 جائزة تقديرية
لكوني من أوائل الحاصلين على درجة 

 الدكتوراه بها
 رئيس جامعة حلوان 2691

 هيئة الفولبرايت 2611  شهادة تقدير
\  

 



 (ومعاونيهم)سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 
 

 
 
 

 صوره شخصيه

 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول
 سليمان نبيل حممد مساح

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

soliman Nabil  samah 

 القاهرة املكان 29/6/1968 التاريخ داتريخ ومكان امليال

 26000520210 التليفون متزوجة احلالة االجتماعية

Smn_1968@hotmail.co الربيد االلكرتوين

m 
  رابط الصفحة الشخصية

 االجنليزيه و الفرنسيه اليت  جتيدها اللغات
مدى 
 جيد جدا اإلتقان

 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

اتريخ احلصول  الدرجـةمسمى 
 عليها

 عنوان الرسالة مصدرها

 ماجيستري 
كليه التربيه  4991

 الفنيه
تطويع نول املنضده الستيعاب التقنيات الفنيه املستوحاه من 

 منسوجات العصر الفاطمى

 دكتوراه
كليه التربيه  0222

 الفنيه
حلول نسجيه مبتكره على نول املنضدة لتحقيق اتثريات تعتمد عاى 

 دا  البصرىفلسفه اخل

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

 كليه التربيه الفنيه استاذ مساعد 

 

0222 
 

 كليه التربيه الفنيه استاذ

 

0242  

    

    



 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

4991 
حبث ماجستري بعنوان : تطويع نول املنضده الستيعاب التقنيات الفنيه  

 املستوحاه من منسوجات العصر الفاطمى
 

0222 
حبث دكتوراه بعنوان:  حلول نسجيه مبتكره على نول املنضدة لتحقيق 

 اتثريات تعتمد عاى فلسفه اخلدا  البصرى
 

0222 

فى اطار  يدوىبحث مقدم للمؤتمر الدولى:لتنميه النسيج ال

التعاون االوروبى االوسطى )برنامج اليوروميد( بعنوان تاريخ فن 

 النسيج اليدوي عبر العصور

 

0221 

بحث مقدم لمجله علوم وفنون بعنوان االسس البناءيه لنظريه 

كليه الخداع البصري كمدخل لتدريس المنسوجات اليدويه لطالب 

 التربيه الفنيه المجلد الحادي عشر

 

0242 

حوار –بحث مقدم في الملتقي الدولي الثاني للفنون التشكيليه 

جنوب في جنوب المقام بجامعه اسيوط بعنوان المشغوالت 

 النسجيه كمدخل لتاصيل الموروثات الشعبيه

 

0242 

الفنون –بحث مقدم في مؤتمر كليه التربيه الفنيه الدولي الرابع 

ت الوبريه والزخرفيه التقنيا-بعنوان–والتربيه في االلفيه الثالثه 

 كمدخل ابداعي لتدريس النسجيات اليدويه

 

0242 

توصيف مقترح –بحث مقدم في مجله جامعه القاهره بعنوان 

لتدريس مقرر اللقي الزخرفي وتوظيفاته لطلبه الدراسات العليا 

 في ضوء نظريه حل المشكالت 

 

   

   

 

 

رساله ماجستير ودكتوراه  02رشرا  عل  تم اال:ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -

 حت  االن-0222رساله ماجستير ودكتوراه منذ عام  51كما تم مناقشه عدد –

 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
 

 املكان أسم املعرض التاريخ



0222 
دول المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي للنسيج ليدوي ل

مه سجيات المرسالبحر االبيض المتوسط بعنوان الن  
 

4991 
معرض اعضاء هيئه التدريس  بكليه التربيه الفنيه 

 جامعه حلوان
 

0224 
العضاء هيئه التدريس -المشاركه في معرض رؤي فنيه

 بقاعه الفنون التشكيليه بدار االوبرا 
 

0220 
المعرض المصاحب لمؤتمرالنربيه الفنيه وتنميه الطفل 

 العربي بكليه التربيه الفنيه
 

0222 
بقاعه  –ابداعات نسجيه نباتيه  -معرض خاص بعنوان

 اون كليه التربيه النوعيه جامعه عين شمس
 

0222 
معرض خاص بعنوان توظيفات نسجيه بقاعه حورس 

 جامعه حلوان–بكليه التربيه الفنيه 
 

0222 
بقاعه رامتان –حوارات نسجيه –معرض خاص بعنوان 

   حسين بالهرمبمتحف طه  
 

0240 
بقاعه -تناغمات لونيه ونسجيه–رض خاص بعنوان مع

 كليه التربيه الفنيه-الشهيد احمد بسيوني
 

0242 
بكليه التربيه –معرض خاص بعنوان نسجيات وزهور 

 الفنيه بقاعه الشهيد احمد بسيوني
 

0241 
-معرض خاص بعنوان رؤي جديده للمعلقه النسجيه

 يبكليه التربيه الفنيه قاعه الشهيد احمد بسيون
 

  بقاعه الشهيد احمد بسيوني-تجارب ابداعيه–معرض 0244

0244 

الدوره التاسيسيه -للنسجياتالصالون االول –معرض 

بقاعة قصر الفنون في دار  االولي لفنون النسجيات

 األوبرا

 

0240 
معرض "بحوث و تجارب ابداعية" في التربية الفنية 

 مصر في عيون مبدعيها اسكنرية 
 

0242 
عام فن و عطاء احتفالية اليوبيل الماس"  90معرض "

 لكلية تربية فنية جامعة حلوان
 

0241 
معرض "الصالون االول للنسجيات الدورة التأسيسية 

 االولي للفنون النسجية" بقاعة قصر الفنون بدار االوبرا 
 

  بدار االوبرا  22شاركت في المعرض العام  0241

  ار االوبرابد 22شاركت في المعرض العام  0242

  بدار االوبرا 23شاركت في المعرض العام  0242

0242 
ثقافة" المقام بأسطنبول معرض "اوستراكا للفنون و ال

 سيبتمبر  43-40في الفترة من 
 

 

 تم االشراف علي العديد من المعارض و الورش الخاصة للطالب

 

 دير: اجلوائز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات التقستة عشر 
 مصدرها اتريخ احلصول عليها املناسبة و  اجلائزةن

 شهادة شكر و تقدير 
المشاركة في المؤتمر الدولي لتنمية 

النسيج اليدوي في اطار التعاون 
0222  



 االوروبي االوسطي 

 شهادة شكر و تقدير

المؤتمر العلمي التاسع المشاركة في 

"قضايا تطوير لكلية التربية الفنية 

فنية بين التعليم و التثقيف التربية ال

 بالفن"

0229  

 شهادة شكر و تقدير

المشاركة في معرض أعضاء هيئة 

" لكلية تربية 4التدريس"نسجيات 

 جامعة حلوان  –فنية 

0229  

 شهادة شكر و تقدير

المشاركة في معرض "تواصل 

االجيال" لقسم األشغال الفنية و 

 –التراث الشعبي لكلية التربية الفية 

 عة حلوان جام

0244  

 شهادة شكر و تقدير

المشاركة في معرض "تجارب 

  -" بكلية التربية الفنية 4ابداعية 

 جامعة حلوان 

0244  

م المؤتمر العلمي لقس المشاركة في شهادة شكر و تقدير

 األشغال الفنية و التراث الشعبي

دوية بعنوان "الصناعات األبداعية الي

ربية الت و الشراكة المجتمعية" بكلية

جامعة حلوان  –الفنية   

0240  

الجودة "من مركز  المشاركة في شهادة شكر و تقدير

 ضمان الجودة بجامعة حلوان"
0241  

المؤتمر الدولي  المشاركة في شهادة شكر و تقدير

دور الخامس بكلية التربية الفنية "

رية"الفن و التربية في التنمية البش  

0241  

\  
 



 (ومعاونيهم)سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 
 

 
 صوره شخصيه

 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول
 السيد عفيفي أسعد سهام

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

Afify Asaad Seham  
 القاهرة املكان 71/9/7991 التاريخ اتريخ ومكان امليالد

 17110307070 التليفون  احلالة االجتماعية
 seham Afifi-Dr رابط الصفحة الشخصية drseham1958@yahoo.com الربيد االلكرتوين

  اليت  جتيدها للغاتا
مدى 

 اإلتقان
 جيد جداً 

 جيد
 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

اتريخ احلصول  الدرجـةمسمى 
 عليها

 عنوان الرسالة مصدرها

  جامعة حلوان 2891 بكالوريوس

 يةدراسة اخلط اهلندسى ىف احللى الفرعونية إلثراء اخللى ىف الرتبية الفن جامعة حلوان 2891 ماجستري

 دكتوراه
دراسة جتريبية الستخدام تقنيات الصب والطرق لتنمية التفكري  جامعة حلوان 2881

 االبتكارى ىف تشكيل احللى

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

دــــمعي 2891ديسمبر  كلية التربية الفنية  7289نوفمبر  -    ✓ 
2897نوفمبر  كلية التربية الفنية مدرس مساعد 2881ديسمبر  -     

درســـم 2889يوليو  – 2881ديسمبر  كلية التربية الفنية    

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004234933121&ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004234933121&ref=br_rs


تاذ مساعدـأس 1002يوليو  – 2889يو ـيول كلية التربية الفنية    
تاذــــأس اآلن – 1002يو ـيول كلية التربية الفنية    

يةــوكيل كل ة الفنيةكلية التربي  1022أكتوبر  – 1002أكتوبر     
1022نوفمبر 12 كلية التربية الفنية رئيس قسم تى اآلنح   

 يةــوكيل كل

م لشئون التعلي

 والطالب

22/1/1029من  كلية التربية الفنية  

 حتى اآلن

 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

م2882الحلى المصرية بين القديم والحديث  2881  جامعة اإلسكندرية 

ريالنحاس ينتمي للفن المص في إمكانية عمل تمثال منبحث  2881  جامعة اإلسكندرية 

ية جديدةاالستفادة من األثاث المعدنى فى الكشف عن رؤى   تشكيل 2881  جامعة المنيا 

2888 
ـ  كلية التربية الفنية أثر الرمز في تكوين عناصر الحلي الشعبية

 جامعة حلوان

1222 
ية مجلة بحوث في الترب إتجاهات التصميم في حلي القرن العشرين

 الفنية والفنون

1221 
يئة موائمة االشكال الهندسية بميادين مدينة جدة التاريخية للب

 المحيطة

ر آثار وتراث حوض البح

 األحمر جامعة تبوك

 

  :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -

 رسالة 62

 : المعارض الخاصه والعامه االنشطة الفنية
 

 املكان أسم املعرض التاريخ

يناير 2882  أتيليه القاهرة تنغيمات نحاسية 

2882يناير   أتيليه القاهرة إبداعات نحاسية 

2887يناير   أتيليه القاهرة حلي نحاسية 

1000يناير   أتيليه القاهرة زهور نحاسية 

1002يناير  يننقابة الفنانين التشكيلي فكرة نحاسية   

1001يناير   المثلث النحاسى 
ة جامع-كلية التربية الفنية 

 حلوان



   

 
 

 قديراجلوائز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات الت
 مصدرها اتريخ احلصول عليها املناسبة وع اجلائزةن

 2892  جائزة تشجيعية
 جمعية محبى الفنون

 الجميلة

 2891 النحاس المطروق جائزة
 جمعية محبى الفنون

 الجميلة

 2892 الحلى جائزة الحلى
 جمعية محبى الفنون

 الجميلة

2882،  2882 معهد إعداد القادة شهادة تقدير  جامعة حلوان 

يليةقطاع الفنون التشك 2889 صالون الشباب العاشر للرواد شهادة تكريم  

يةكلية التربية الفن 1001 لرئاسة كنترول الفرقة الرابعة شهادة تقدير  

سة كنترول الفرقة األولىلرئا شهادة تقدير يةكلية التربية الفن 1002   

سة كنترول الفرقة األولىلرئا شهادة تقدير  1100 يةكلية التربية الفن   

يليةقطاع الفنون التشك 1002  شهادة تقدير  

بيئىالبرامج التفعيلية لألسبوع ال شهادة تقدير  1002  

 جامعة حلون 1009 لإلشراف على مادة حقوق اإلنسان شهادة تقدير

 1022 اليوم التراثي شهادة تقدير
جامعة الملك عبد 

 العزيز

 1021  شهادة شكر وتقدير
غرفة التجارية ال

 الصناعية بجدة

 شهادة شكر وتقدير
 تحكيم العلمى للملتقى السادسال

 لطالب وطالبات الجامعة
1021 

جامعة الملك عبد 

 العزيز

 شهادة شكر وتقدير
ع لطالب تحكيم العلمى للملتقى السابال

 وطالبات الجامعة
1022 

جامعة الملك عبد 

 العزيز

 شهادة شكر وتقدير
ن فاعليات الدورة الثالثة لمهرجان ف

 الحلى
يليةقطاع الفنون التشك 1022  

 شهادة تقدير
ة الملتقى المصرى لحلى التراثي

 والمعاصرة
قافيةصندوق التنمية الث 1027  



 
 املقتنيات :

م.2882مقتنيات فنية لدى جامعة حلوان عام   

م.1000بية الفنية عام مقتنيات بمتحف كلية التر  

م.1002 مقتنيات بمتحف الفن الحديث  



 بسم هللا الرمحن الرحيم

 (ومعاونيهم)سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 
 

 
 
 

 صوره شخصيه

 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول

 عارف حممد مسعد شريف 

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

Aref Mousaad Sherif 

 القاهرة املكان 5791/ 51/ 51 التاريخ اتريخ ومكان امليالد

 15179659910 التليفون متزوج احلالة االجتماعية

 dr_shrif2001@yahoo.com الربيد االلكرتوين
sherif_mahmoud@fae.helwan.edu.eg 

  رابط الصفحة الشخصية

 االجنليزية اليت  جتيدها اللغات
مدى 

  اإلتقان
 
 

 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

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

mailto:dr_shrif2001@yahoo.com
mailto:dr_shrif2001@yahoo.com


 :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  
\  
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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

    
\  

 


