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 :المؤهالت العلمية

أساليب الصياغات الرمزية للقضايا ) بعنوان م2015عام  ماجستير التربية الفنية -

 (مختارات من أعمال الفن المعاصر كمدخل للنقد الفنى السياسية واإلجتماعية فى

مدمج ونشرها بالكتاب  CDبطباعة الرسالة على صت لجنة المناقشة والحكم وأو

 .اإللكترونى وتداولها بين الجامعات وذلك ألهميتها العلمية واألكاديمية

 م.2009عام مع مرتبة الشرف  ازيمتإ عام بكالوريوس التربية الفنية بتقدير -

 التدرج الوظيفى:

ان منذ جامعة حلو - كلية التربية الفنية -قسم النقد والتذوق الفنى بمدرس مساعد  -

 م.2015

 م.2010 جامعة حلوان منذ - كلية التربية الفنية الفنى -قسم النقد والتذوق معيد ب -

 العضوية:

 "عضو نقابة الفنانين التشكيلين "تصوير. 

 

 



 الــدورات التدريــبيه:

كز مر )إستراتيجيات التدريس والتعلم الفعال لمؤسسات التعليم العالى(دورة  -

 .2015ضمان الجودة، جامعة حلوان 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  )أخالقيات المهنة(دورة  -

FLDC 2015. 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  )اإلدارة الجامعية(دورة  -

FLDC 2015  . 

  .2014قاعة حسن حسنى، جامعة حلوان، )المكتبة الرقمية( دورة  -

 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات )مهارات اإلتصال(دورة  -

FLDC 2013. 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  )نظم اإلمتحانات وأساليب التقويم(دورة  -

 .FLDC 2013والقيادات 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  )إدارة الوقت واإلجتماعات(دورة  -

 .FLDC 2012  والقيادات

مركز تنمية قدرات  البحوث التنافسية المحلية والعالمية()مشروعات دورة  -

 .FLDC 2012أعضاء هيئة التدريس والقيادات 

 بشهادة من مكتب اليونسكو (ICDL)الرخصة الدولية لقيادة الحاسب  -

UNESCO  2010بالقاهرة  . 

 .2005دبلومة فى الجرافيكس بشهاده من مايكروسوفت  -

عملى ونظرى بكلية الفنون  (ثاثواال التصميم الداخلى)دراسات حره بقسم  -

 .2005التطبيقيه 

 .2004تدريب صيفى بشركة الرواد للدعايه واالعالن  -

 :النشاطات العلمية

للعام الدراسى  (المتابعة والمراجعة الداخلية)المشاركة فى أعمال لجنة  -

2014/2015. 

فى توزيع وحصر إستبيانات قياس  (القياس والتقويم)المشاركة فى أعمال لجنة  -

 ات قسم النقد والتذوق الفنى للعامين الدراسينرضا طالب البكالوريوس عن مقرر

2012/2013 ،2013/2014. 

 .2013عضو باللجنة اإلجتماعية لقسم النقد والتذوق الفنى،  -

 . 2012مرحلة الماجستير، المرشد األكاديمى فى تنظيم ملف المشاركة  -



 المشارك بها:المعارض 

 .2010كلية التربية الفنية، الزمالك،  ،قاعة حورس (،الفن اإلفريقى) معرض -
، لفنيةالتربية اكلية  قاعة حورس، (،التربية الفنية بين التقنية والخامة) معرض -

  . 2009الزمالك، 
 .2007قسم التصميم الزخرفى اتيليه تحيه كامل  (أبعاد) معرض  -
قاعة حورس كلية  (،فنون الطباعه والصباغهتطبيقات معاصره فى ) معرض -

 .2005 ، الزمالك،التربيه الفنيه

 :الفنية الــــــورش

بدار  2008المشاركه فى فريق العمل التنفيذى لورشة الطفل )عالء الدين( لعام  -

 االوبرا المصريه.
 2007لعام )الكل فى واحد( لطفل االمشاركه فى فريق العمل التنفيذى لورشة  -

 االوبرا المصريه.بدار 
 .2007ورشة التصوير الزيتى بنادى االينرويل الزمالك  -
 .2006تلوين بمدرسة التربيه الفكريه المنيل الرسم والورشة  -

 

 

 


