
 

 
 

 
 

 كلية التربية الفنية 
 السيرة الذاتية ألعضاء هيئة التدريس

 2011/2012لعام 

 القسم : علوم التربية الفنية     جورج فكري إبراهيم يوسف أ.د/ 
 

 أوالُ : البيانات الشخصية العامة :
 

 جورج فكري إبراهيم يوسف األسم باللغة العربية : أ.د/  -

  George Fikry Ibrahim Yossuefاألسم باللغة اإلنجليزية :  -

 تاريخ ومحل الميالد :  -

 الرقم القومي : -

 ذكر النوع :  -

 الجنسية : مصرية  -

 مصر الجديدة  –شارع الخزندار  4عنوان المنزل:  -

 01223510392المحمول :  -

 georgefikry@hotmail.com البريد اإلليكتروني : -

 www. georgefikry.comاإللكتروني : الموقع  -
 

 ثانياً: الدرجات العلمية :
 

 /امتياز مع مرتبة الشرف  1986مرحلة البكالوريوس : بكالوريوس في التربية الفنية / -

/عنةوان الرسةالة :  1994مرحلة الماجستير : التخصص العام والدقيق / أصول التربيةة الفنيةة / -

 وافدة علي االتجاهات الفكرية للتربية الفنية في مصر  دراسة تحليلية لتأثير الثقافات ال

/عنةوان الرسةالة :    2000مرحلة الدكتوراه : التخصص العام والدقيق / أصةول التربيةة الفنيةة  -

 األصول الثقافية واالجتماعية لألشكال الفن المصري عبر العصور  
 

 ثالثا : التدرج الوظيفي :

   1986 إمتياز مع مرتبة الشرف (بتقدير  )معة حلوان ( ) جاتخرج من كلية التربية الفنية 

  1987           عين معيدا بكلية التربية الفنية ) جامعة حلوان (.

 1994        ية.ـحصل على درجة الماجستـير في التربية الفن

   1995          .)جامعة حلوان(نية عد بقسم علوم التربية الفمدرس مســاعين 

   2000          ية.ـدكتوراه في فلسفة التربية الفنحصل على ال

 2000       . )جامعة حلوان( ـيةبقســم عـلوم التربـية الفنمدرس عين 

 2006       .)جامعة حلوان( أستاذ مساعد بقسم علوم التربية الفنــــية

  2011              .)جامعة حلوان( أسـتاذ بقسـم علـوم التـربيـة الفنـــية
 

 رابعا : المناصب اإلدارية 

 الفترة الزمنية مسمي الوظيفة

 2011 جامعة حلوان  –بكلية التربية الفنية  –رئيس قسم علوم التربية الفنية 

 

 خامساً: العضوية المهنية :

 عضــــو نقــابة الفنانــــين التشكيلــيين .

 عضـو رابطــة معلمــي التربـــية الفنــية .

 جي المعهد العالي للتربية الفـنية .عضو رابطة خري

 عضـو رابطــة أساتـذة الرســم واألشغــال .

 عضو جماعـة الكــتاب والفنانين باتيليه القاهرة .

 عضـو الجمعـية المصريــة للفـنون الشعبـية 
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 عضـو الجمعـية األهلـية للفـنون الجميــــلة .

 القسم المصري . -عضو االتحاد العالمي لنقاد الفن ) األيكا ( 

عضةةو لجنةةة اسةةتكمال أعمةةال جمةةع وتوثيةةق المةةادة العلميةةة للسةةير الذاتيةةة للفنةةانين التشةةكيليين 

 المصريين بقطاع الفنون التشكيلية .

 عضو لجنة تحكيم المسابقات الفنية المحلية والعالمية بالمركز القومى للطفل.

 ( . NBPSاب المدرسي ) البرنامج العالمي للكت -عضو لجنة مشروع الكتاب القومي 

 . 2006عضو لجنة تحكيم صالون الشباب الدورة الثامنة عشر

 .2008عضو لجنة تحكيم صالون الفن الخاص بقطاع الفنون التشكيلية

 .2010بين الثقافات متوسطية للحوار –عضو لجنة تحكيم مشروع إقرأ لمؤسسة أنا ليندا االورو 

 .2011ئة العامة لقصور الثقافةالهي –عضو لجنة تحكيم بينالي بورسعيد 

 الخبرات التدريسية :سادساً: 

الرسةةةم والتصةةةوير( بكليةةةة التربيةةةة الفنيةةةة  –قةةةام بتةةةدريس ) الدراسةةةات الحةةةرة   2007 – 1998

 بالزمالك )من خالل شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة(. 

اسةات الحةرة( وذلةك قام بإعداد وتنظيم عرضا )لثالثون دارساً ودارسة فةي الدر  2007 – 1998

 .من خالل اقامة معارض جماعية لهم

قةام بإعةةداد وتنظةةيم وإدارة الورشةة التنظيريةةة األولةةي بعنةوان )التحةةاور الثقةةافي    2002

واإلبداعي بين متعلمي الفن والفنانين المصريين المعاصةرين( لطلبةة الدراسةات 

 العليا )دبلوم تكميلي( بكلية التربية الفنية.

إعداد وتنظيم وإدارة الورشة التنظيرية الثانية بعنوان )آليات الثقافة الرقمية قام ب   2003

وتداعياتها النظرية والتطبيقية المتطورة( لطلبة الدراسات العليا ، دبلةوم تكميلةي 

 ، دبلوم التربية الفنية بكلية التربية الفنية.

 بجامعة عين شمس. إنتداب للتدريس لمادة التربية الفنية الميدانية   2004 – 2003

 
 

 سابعاً: المؤلفات العلمية :

 

قام بإصدار العدد األول والثاني والثالث من جريدة المعاصرة فةي التربيةة الفنيةة    2007 – 2002

 –وتضةةم مقةةاالت وبحةةور تنظيريةةة لطلبةةة الدراسةةات العليةةا )الةةدبلوم التكميلةةي 

 مرحلة الماجستير(.

ي التربية الفنية تحت عنوان: مدخل في تدريس التربية قام بإصدار ثالر كتب ف  2002 – 2000

 الفنية ، تطور الفكر التربوي ، أصول التربية الفنية. 

 

 ثامناً: األبحار المنشورة :

نشةةر ومناقشةةة بحةةث بعنةةوان قيةةاس االسةةتجابة اللفظيةةة لةةدي  ةةالب كليةةة التربيةةة   2002

رين )كتةاب المةؤتمر الفنية عن بعض أعمال الفنانين التشةكيليين العةرب المعاصة

 العلمي الثامن( كلية التربية الفنية.

نشر ومناقشة بحث بعنوان دور األصول االجتماعية والثقافية للتربية الفنية فةي   2003

تنميةةة الةةوعي بةةالمورور الحضةةاري لمواجهةةة العولمةةة )كتةةاب المةةؤتمر العلمةةي 

 الرابع( كلية الفنون الجميلة.

الثقافيةةة والجماليةةة للتربيةةة الفنيةةة فةةي تفعيةةل الةةذات  بحةةث بعنةةوان دور األصةةول   2004

 االيجابية للطفل لمواكبة متغيرات المجتمع ) كلية البنات جامعة عين شمس(.

بحث بعنوان المعاصرة في إستلهام المورور االجتماعي والثقافي وهو عن    2004

 تنظير األعمال الفنية للفنان جورج فكري.



 

 
 

 
التحةاور الثقةافى واالجتمةاعى الرقمةى فةى الفةن المصةر   بحث بعنوان أشكالية   2005

المؤتمر المواز  لبينالى األسكندرية الثالث والعشرين لةدول البحةر  –المعاصر 

 المتوسط.  

بحث بعنوان األصول الثقافية والجمالية للوسائط المتعددة المعاصرة ودورها   2006

ر العلمي الخامس ( كلية الفنون في إثراء الثقافة الفنية لد  متعلم الفن ) المؤتم

 الجميلة.  

بحةةث بعنةةوان المكانةةة التاريخيةةة لةةرواد التربيةةة الفنيةةة فةةي التصةةوير المصةةري   2006

المجلةةس  –الحةةديث )مةةؤتمر التصةةوير المصةةري الحةةديث فةةي القةةرن العشةةرين 

 األعلى للثقافة(. 

مية بحث بعنوان دور التربية الفنية المعاصرة في وضع استراتيجيات لتن 2006

 القدرات الفنية واإلبداعية لمتعلم الفن )جامعة عين شمس(. 

تنظير  –بحث بعنوان تتبع اشكال الفن في الترار الحضار  للثقافة المصرية  2007

 لمعرض في قاعة الفلكي في الجامعة األمريكية 

بحث بعنوان البيئة الطبيعية والمصنوعة كمدخل للتعبير الفني بين النظرية  2007

 ي التربية الفنية ) كلية الفنون الجميلة (.والتطبيق ف

بحث بعنوان أهمية دور األصول الثقافية للتربية الفنية في توعية وضمان  2008

 حقوق الطفل بين الثقافة والتثقيف )جامعة القاهرة(.

 –بحث بعنوان التواصل الثقافي والحضار  في مكونات الثقافة المصرية   2009

 الزمالك للفن. تنظير لمعرض   قوس مصر  بقاعة

 )جامعة المنيا(. الغربي( –البصرية المعاصرة بين )التحاور العربي الثقافة     2010

 

 تاسعاً: الدورات التدريبية :

شهادة إفادة باجتياز البرنامج التدريبي   االتجاهات الحديثة في التدريس   من    2005

 عة حلوان .إدارة مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجام

شهادة إفادة باجتياز البرنامج التدريبي   الساعات المعتمدة    من إدارة    2006

 مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان .

شهادة إفادة باجتياز البرنامج التدريبي   اتخاذ القرار وحل المشكالت   من    2006

 هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان . إدارة مشروع تنمية قدرات أعضاء

شهادة إفادة باجتياز البرنامج التدريبي   تقييم التدريس   من إدارة مشروع    2006

 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان .

شهادة إفادة باجتياز البرنامج التدريبي   اإلدارة الفاعلة لالجتماعات   من    2006

 ة مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان .إدار

شهادة إفادة باجتياز البرنامج التدريبي   استخدام التكنولوجيا في التدريس   من    2006

 إدارة مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان .

تقنيات التعليم بجامعة حلوان باجتياز  شهادة إفادة من مشروع تطوير استخدام   2006

دورات: مقدمة في نظم التعلم عن بعد . نظام إدارة التعلم عن بعد المستو  

 األول .

إعداد المشروع  –شهادة افادة بإجتياز البرنامج التدريبي  الورشة االعالمية   2006

ت التنفيذي  من إدارة مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادا

 بجامعة حلوان.

شهادة إفادة بإجتياز البرنامج التدريبي  إدارة الفريق البحثي  من إدارة مشروع   2011

 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان.

شهادة إفادة بإجتياز البرنامج التدريبي  التخطيط االستراتيجي  من إدارة   2011

 التدريس والقيادات بجامعة حلوان.مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة 



 

 
 

 
 ورش العمل :

ورشة عمل باالشتراك مع الهيئة العامة لقصةور الثقافةة )السةويس ، األقصةر ،   2001 – 1998

 (.، القاهرة  أسيو ،  نطا، شالتين وحاليب

ورشةةة نقديةةة وقةةراءة بحةةث فةةي المةةؤتمر الةةدولي لالتحةةاد العةةالمي لنقةةاد الفةةن   1995

 –األيكا حول )العالقة بين الفنان والناقةد والمتلقةي(  -التشكيلي القسم المصري 

 1995جائزة األيكا المصرية لشباب النقاد 

ورشةةة عمةةل بدولةةة اإلمةةارات العربيةةة المتحةةدة عةةن مفهةةوم أعةةداد وتنظةةيم وأدارة                      2000

 )الشكل ، الرمز ، العالمة(.

 –لةةةوان وجامعةةةة سةةةان هوزيةةةه ورشةةةة عمةةةل برنةةةامج تبةةةادل أسةةةاتذة جامعةةةة ح   2000

 كاليفورنيا ) برنامج زمالة المتحف ( بدعم من هيئة الفولبرايت.

 ورشة فنية في مستشفي الصحة النفسية بالعباسية حلوان.    2002 – 2001

 ورشة نقابة الفنانين التشكيليين لصالح االنتفاضة الفلسطينية .     2002

 )رسوم جدارية للحديقة(. –بالسيدة زينب ورشة في حديقة األ فال            2003

ورشةةة بمكتبةةة اإلسةةكندرية مشةةروع )بانورامةةا  بلةةدي الجميلةةة( وتضةةم عشةةر    2003

 محافظات ، )ورشة عمل بمحافظة أسيو (. 

ورشة عمل لأل فال بمجمع الفنون بالزمالك على هامش معرض الفنان جورج   2003

 ة.متر( بخامات متنوع2× متر  24فكر  )جدارية 

ورش عمل لأل فال متنوعة بالهيئة العامة لقصور الثقافة ) قصر ثقافة سةوزان    2004

 –مبةةارك ، قصةةر ثقافةةة الطفةةل المتخصةةص( ، )المركةةز القةةومي لثقافةةة الطفةةل 

الحديقة الثقافية لأل فال بالسيدة زينب( ، قطاع الفنون التشةكيلية )مجمةع الفنةون 

 بالزمالك(.

 لشباب والرياضة المصاحبة لمعرض كتب األ فال.ورش عمل بوزارة ا    2004

إيطاليةةا(  -إعةةداد وتنظةةيم وإدارة ورشةةة عمةةل دوليةةة )بأكاديميةةة الفنةةون بتورينةةو   2005

 بعنوان )من األرض إلى القلب(.

السابينسا مع البروفسورة  -األشتراك فى ورش العمل بجامعة الدراسات بروما  2005

لورش المصاحبة للمعهد الحكومى لألصماء لويزا بونجرانى ودراسة ميدانية ل

 مع البرفسور سيمونيتى مراجنا.

 ورشة عمل في بينالي كتاب الفنان الدولي الثاني بمكتبة االسكندرية.    2006

مشرف ومنظم ورشة عمل قافلة من أجل السالم بجامعة الدول العربية بمناسبة    2006

 عاما على إنشاءها. 60مرور 

ف ومةنظم الةورش الفنيةة لملتقةى المبةدعين الصةغار الخةامس بمتحةف الفةن مشر  2007 – 2003

 الحديث.

ورشةةة )ليلةةة وفنةةان تشةةكيلي( فةةي إ ةةار االحتفةةال بشةةهر رمضةةان المبةةارك فةةي    2007

 حديقة الفسطا  بالهيئة العامة بقصور الثقافة.

إدارة وتنظيم ورشة عمل بالجامعة األمريكية بالقاهرة وموازية لمعرض الفنةان  2006

 قاعة الفلكي.  –جورج فكري في الفنون التفاعلية 

 إدارة وتنظيم ورشة عمل بجالير  تاون هاوس  2007

 ورشة كتاب الفنان الصغير مكتبة اإلسكندرية .     2008

 عاشراً: اإلشراف علي الرسائل العلمية والمناقشات :

 تطةوير إشراف على إعداد رسالة الماجستير للدارسة/ رانيا  ه هاشةم بعنةوان   2005

 دور قصور الثقافة في غرس الوعي الجمالي والتذوق لدي الكبار في المجتمع .

مناقشة وإشراف مشةترك علةى رسةالة ماجسةتير للةدارس / أنةور عبةد المنصةف    2006

إبراهيم بعنوان   البرامج الفنيةة ودورهةا فةي تنميةة الثقافةة الفنيةة البصةرية لةدي 

 تالميذ المرحلة اإلعدادية   .



 

 
 

 
مناقشةةة رسةةالة الماجسةةتير للدارسةةة / إنجةةي سةةعيد إبةةراهيم بعنةةوان   اإل ةةار    2006

المرجعي للخبرة الجمالية وعالقته بمستو  الرؤية الفنيةة لةدي عينةة مةن تالميةذ 

 المرحلة االبتدائية .

ر مناقشةةة رسةةالة دكتةةوراه للدارسةةة / لميةةاء محمةةود يوسةةف المهةةد  بعنةةوان  أثةة  2006

 ظاهرة االغتراب الثقافي في التعبير الفني لطالب كلية التربية الفنية  .

مناقشةةة رسةةالة الماجسةةتير للدارسةةة / مهةةا مختةةار سةةيد أحمةةد بعنةةوان  التعبيةةر   2006

 بالرسم القصصي كانعكاس للثقافة البصرية لأل فال رواد المكتبات .

سةةة / انجةةي سةةعيد إبةةراهيم إشةةراف مشةةترك علةةى إعةةداد رسةةالة الةةدكتوراه للدار  2009

  التغييةر االجتمةاعي فةي ضةوء مفهةوم العولمةة وأثةره علةى االتجاهةات  بعنوان

 الفنية التشكيلية للفنان المصري المعاصر  .

مناقشةةة رسةةالة الماجسةةتير للدارسةةة/ خديجةةة عةةزي علةةوان الوصةةابي بعنةةوان   2009

ل لد   ةالب كليةة  األسس التسويقية للمنتج الفني لمواجهة متطلبات سوق العم

 التربية الفنية. 

مناقشة رسالة الدكتوراه للدارسة/ حنان أحمد عبد المجيد بعنوان  فلسفة التةرار  2010

اإلسةةالمي كمةةدخل لتأصةةيل الهويةةة المصةةرية فةةي التعبيةةر الفنةةي لةةد   ةةالب 

 المرحلة الثانوية. 

وف بعنةوان مناقشة رسالة الماجستير للدارسةة/ إنجةي عبةد الةرازق محمةود مخلة 2010

 دراسة مقارنة لمفردات الثقافة البصرية المعبرة عن هوية األ فةال )العةاديين( 

 وذوي االحتياجات الخاصة فئة )الصم والبكم(. 

اشراف مشترك على اعداد رسالة الماجستير للدارسة/ فا مة قاسةم محمةد قاسةم  2010

ثةراء التعبيةر الفنةي بعنوان  القيم الثقافية في الحكةم واألمثةال الشةعبية كمةدخل ال

 لدي تالميذ المرحلة الثانوية .

 

 الحادي عشر : المهام األكاديمية 

 بلجان التصحيح بمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا عضو مشارك  -

 عضو مشارك بلجان الجودة بالقسم والكلية  -

 عضو لجنة توصيف المقررات وتعديل الالئحة الجديدة بالكلية  -

 جامعة حلوان . –العام المتحانات كلية التربية الفنية االشتراك في السير  -

 قام بتنظيم معارض التربية الفنية الميدانية بكلية التربية الفنية.  -

 جامعة حلوان. –المشاركة في وضع أول دليل للدراسات العليا بكلية التربية الفنية  -

 

 الثاني عشر : المهمات العلمية والزيارات :

في إيطاليا بأكاديمية البيرتينى للفنون الجميلة ح جامعة حلوان لمهمة علمية ترشي     2005 – 2004

 جامعة الدراسات بروما )السابينسا(. -بتورينو

 

 :والجماعية  الثالث عشر : المعارض الفنية الخاصة 

 معرضا خاصاً وجماعياً داخل مصر وخارجها. 50شارك في أكثر  -

 

 معارض فردية ) مختارة (:

 )مجمع الفنون بالزمالك(   . –ميثالوجيا األرض   1994أغسطس 

 .بالزمالك(  مجمع الفنون) –متتاليات األسطورة   1996مارس    

 (.اتيلية القاهرة)  –رسوم الحجرة   1997مارس    

 .بالزمالك( مجمع الفنون) –رسوم الحجرة   1999يناير     

  (.  بالزمالك مجمع الفنون) –رسوم الحجرة   2001فبراير    



 

 
 

 
 ديمية المصرية بروما.األكا  2002يونيو    

 متتاليات رسوم الحجرة )مجمع الفنون بالزمالك(.   2003يونيو    

 معرض بأكاديمية البرتينى للفنون الجميلة بتورينو ) ايطاليا(.  2005يونيه    

 معرض بالجامعة األمريكية بالقاهرة )قاعة الفلكي(.   2007أكتوبر   

 معرض  قوس مصر )قاعة الزمالك(.  2009نوفمبر  

 

 معارض جماعية ) مختارة ( :

 معرض الطالئع )جمعية محبي الفنون الجميلة(  1995 – 1989

 دورات صالون الشباب بقطاع الفنون التشكيلية  1995 – 1989

 المعرض القومي بقطاع الفنون التشكيلية   2003 – 1997

 بقطاع الفنون التشكيلية صالون األعمال الصغيرة   2004 – 1998

 .1× معرض جماعة الو ن   1995 – 1993

 بينالى القاهرة الدولي الخامس )الجناح المصري(    1994

 معرض الفن المصري المعاصر )فينيا(.   1995

 ميثالوجيا الحلم ) المركز الثقافي اإليطالي (.   1997

 معرض الفن المصري المعاصر ) باكستان(.   1997

 معرض الفن المصري المعاصر )األردن(.    1999

 معرض الفن المصري المعاصر )قطر(.    1999

 معرض الفن المصري المعاصر )تونس(.   2001

 .معرض الفن المصري المعاصر ) الشارقة (   2002

 قوميسير معرض الفن المصري المعاصر بدولة اإلمارات العربية المتحدة.            2002

 سنة لمجمع الفنون( بالزمالك. 25يوبيل الفضي )معرض ال   2002

 بينالي اإلسكندرية الدولي األول لكتاب الفنان.   2004

 معرض ) نجوم الصالون ( الموازي لصالون الشباب السادس.   2004

 معرض الفن المصري المعاصر ) ألمانيا (.   2004

 األوبرا. معرض الفن المصر  والكور  المعاصر بقصر الفنون بدار   2005

 معرض بالمركز الثقافى المصر  بروما.    2005

ترشيح وزارة الثقافة ، كلية التربية الفنية جامعة حلوان لالشةتراك فةي    2005

المعةةرض القةةومى التاسةةع والعشةةرين بمناسةةبة مةةرور مائةةة عةةام علةةى 

 مسيرة الحركة الفنية التشكيلية المصرية .  

 ( قاعة بورتريه بباب اللوق.   2006 معرض القطع الصغيرة ) صيف    2006

 معرض كتاب الفنان ) مجموعة مكتبة اإلسكندرية ( بمركز الجزيرة للفنون.    2006

 الترشيح واالشتراك في بينالي القاهرة الدولي العاشر الجناح المصري.   2006

 معرض الفن المصري المعاصر ) البوسنة والهرسك (.   2006

 الجناح المصري.  –( 52نالي فينسيا الدولي )الدورة االشتراك في بي   2007

 أسبانيا(.  –معرض الفن المصري المعاصر )أليكانتي    2007

 معرض )العروسة( بمتحف أحمد شوقي     2007

 ألمانيا(. –معرض الفن المصري المعاصر )بون    2007

 ألوبرا. معرض ورشة عمل للفنانين المصريين المعاصرين بقصر الفنون با   2007

 قصر الفنون باألوبرا.   –معرض التشخيصيين )الجسد اإلنساني( ِ     2007

معرض بانوراما الفن التشكيلي المصري المعاصر المصاحب  2007

 للدورة الرياضية العربية الحادية عشر 

 بينالي داكار الدولي ) السنغال ( .  2008

 مهرجان شتاء سرايفوا الدولي  2008



 

 
 

 
 ن المقيم بمكتبة اإلسكندرية لمدة شهر . منحة الفنا 2008

 تمثيل الجناح المصري في )صالون الخريف( بباريس فرنسا. 2008

 قوميسير صالون الشباب الدورة العشرون .  2009

 Sandoram)جةةةاليري معةةةرض الفةةةن العربةةةي المعاصةةةر بنيويةةةورك  2009

Tagore .)  

 نوب أفريقيا.قوميسير الفن المصري المعاصر بج               2010

 Sandoramمعةةةرض الفةةةن العربةةةي المعاصةةةر بهةةةونج كةةةونج )جةةةاليري  2011

Tagore.) 

 

 الرابع عشر : الجوائز والتكريمات التي حصل عليها :

شهادة تقدير فى المسابقة القومية للفنون التشكيلية فى مجال ) التصوير ( من   1990

 المجلس االعلى للشباب والرياضة.

فى المسابقة القومية للفنون التشكيلية فى مجال ) الحفر ( من  شهادة تقدير  1992

 المجلس االعلى للشباب والرياضة.

 سنة35شهادة تقدير فى مجال الرسم من مسابقة الصالون الخامس للشباب تحت               1993

 درع وشهادة الجائزة الشرفية فى الدورة الخامسة لبينالى القاهرة الدولى.     1994

 سنة 35شهادة الصالون فى الرسم فى مسابقة الصالون السادس للشباب تحت    1994

 ( 23ميدالية وشهادة المشاركة فى المعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة )   1993

 سنة 35شهادة تقدير فى مجال الرسم من مسابقة الصالون الثامن للشباب تحت    1996

 سنة. 35مشاركة فى صالون الشباب العاشر فوق ميدالية وشهادة تكريم لل    1998

الفنية شهادة تقدير للمشاركة فى فاعليات المؤتمر العلمى السادس لكلية التربية    1997

 وتحديات القرن الواحد والعشرين  من بعنوان حاضر ومستقبل التربية الفنية

 لةألورام درع جامعة أسيو  تقةدير لفاعليةات ورش العمةل بمعهةد جنةوب مصةر    1999

 ) جامعة أسيو  (.

 ميداليةةةةة وشةةةةهادة أقتنةةةةاء عمةةةةالً فنيةةةةاً لمقتنيةةةةات متحةةةةف كليةةةةة التربيةةةةة الفنيةةةةة    2000

 جامعة حلوان. 

 شةةةةهادة تقةةةةدير للمشةةةةاركة فةةةةى المعةةةةرض القةةةةومى للفنةةةةون التشةةةةكيلية الةةةةدورة    2001

 السابعة والعشرين. 

 مجال الفنون التشكيلية. درع وشهادة تقدير من ناد  الزهور الرياضى فى     2002

شةةهادة تقةةدير للمشةةاركة فةةى فاعليةةات المةةؤتمر الثةةامن بكليةةة التربيةةة الفنيةةة مةةن    2002

 بعنوان التربية الفنية وتنمية الطفل العربى 

شهادة تقدير للمشاركة فى فاعليات المؤتمر العلمى الرابع بكلية الفنون الجميلة    2003

 الجميلة فى مواجهة العولمة . من بعنوان تطوير تعليم الفنون 

شهادة تقدير من المجلس المصر  لكتب األ فال ) الهيئة العلية لجائزة سةوزان    2004

 مبارك ألدب الطفل لعام للمشاركة فى أعمال لجان التحكيم .

 شهادة تقدير للمشاركة فى بينالى الطفل األول للهيئة العامة لقصور الثقافة.     2004

تقةةدير للمشةةاركة فةةى معةةرض ) نجةةوم الصةةالون ( فةةى صةةالون الشةةباب شةةهادة    2005

السةةادس عشةةر لتكةةريم الحةةائزين علةةى الجةةوائز األولةةى خةةالل دورات الصةةالون 

 المختلفة. 

 شهادة تقدير للمشاركة فى فاعليات المؤتمر األقليمى الثانى بكلية البنات    2005

لعربى الذات والفاعلية )قسم تربية الطفل( بجامعة عين شمس بعنوان الطفل ا

  .فى مجتمع متغير



 

 
 

 
شهادة باللغة اإليطالية من جامعة الدراسات برومةا ) السابينسةا ( للمشةاركة فةى    2005

فاعليات األنشطة العلمية والفنيةة بالجامعةة ، ومترجمةة بمعرفةة المكتةب الثقةافى 

 .المصر  بروما  بقاً ألصل الشهادة وبها توقيع وخاتم شعار الجمهورية 

شهادة باللغة االيطالية من أكاديمية البرتينةى للفنةون الجميلةة بتورينةو للمشةاركة    2005

فةةى فاعليةةات األنشةةطة العلميةةة والفنيةةة باألكاديميةةة ، ومترجمةةة بمعرفةةة المكتةةب 

الثقةةةافى المصةةةر  برومةةةا  بقةةةاً ألصةةةل الشةةةهادة وبهةةةا توقيةةةع وخةةةاتم شةةةعار 

 الجمهورية.

 نالي القاهرة الدولي العاشر )الجناح المصري(.جائزة البينالي األولى في بي 2006

 شهادة تقدير من المعرض المصاحب للدورة الرياضية العربية الحادية عشر. 2007

شةةهادة تقةةدير للمشةةاركة كعضةةو لجنةةة تحكةةيم فةةي ملتقةةى النصةةر فةةي الفنةةون  2011

 التشكيلية )الهيئة العامة لقصور الثقافة(.

 

 ة والخبرات :الخامس عشر : المهارات واألنشطة الخاص

ندوة وحلقة حوار بعنوان جناح الشباب فى بينالى القاهرة الدولى حول الفلسفة    1995

 والنجاح والفشل بمجمع الفنون بالزمالك.

ندوة عن: قراءة حول المعرض العام للفنون التشكيلية الرابع والعشرون   1995

 وصالون الشباب السابع بمجمع الفنون بالزمالك.

رة وورشة عمل بعنوان الطليعة الجديدة للفن المصر  المعاصر محاض   2000

وإشكاليات التحاور اإلبداعي فى بدايات القرن الحاد  والعشرون بدولة 

 الشارقة. -اإلمارات العربية المتحدة

 ندوة بمركز الهناجر للفنون بعنوان شباب الفنانين المصرين المعاصرين.    2002

إدارة الورشة التنظيرية األولي بعنوان )التحاور الثقافي قام بإعداد وتنظيم و   2002

واإلبداعي بين متعلمي الفن والفنانين المصريين المعاصرين( لطلبة الدراسات 

 العليا )دبلوم تكميلي( بكلية التربية الفنية.

قام بإعداد وتنظيم وإدارة الورشة التنظيرية الثانية بعنوان )آليات الثقافة الرقمية    2003

وتداعياتها النظرية والتطبيقية المتطورة( لطلبة الدراسات العليا ، دبلوم تكميلي 

 ، دبلوم التربية الفنية بكلية التربية الفنية.

 -ندوة بعنوان  موحات الشباب وتطوير المناهج الدراسية فى الكليات الفنية   2003

نون بدار بقصر الف -المؤتمر المواز  لفعاليات صالون الشباب الخامس عشر

 األوبرا المصرية.

 ندوة حول تنمية قدرات األ فال اإلبداعية بمعرض كتب األ فال.    2005

محاضرة بإكاديمية البرتينى بتورينو )إيطاليا( عن التحاور الثقافى واألكاديمى    2005

 بين الثقافات المختلفة إلثراء الثقافة البصرية والفنية لمتعلم الفن.

 ف محمود مختار حول الفن ودوره فى تثقيف المجتمع.  ندوة بمتح    2005

ندوة وإلقاء بحث عن تنمية القدرات الفنية واإلبداعية لأل فال من خالل الورش    2007

 التجريبية )المجلس األعلى للثقافة(. 

 ندوة حول قراءة األعمال الفنية بصرياً في قصر الفنون باألوبرا.     2007

كيفية اعداد المحاضرة الثقافية وأساليب إلقائها ضمن  محاضرة وندوة حول 2008

 برنامج تنمية قدرات  ومهارات العاملين في المتاحف )قصر الفنون باألوبرا(.

محاضرة حول جماليات الصورة ضمن برنامج تنمية قدرات ومهارات العاملين  2011

 في المتاحف )قصر الفنون باألوبرا(. 

 

 المشروعات :السادسة  عشر : المشاركة في 



 

 
 

 
الرسةةةم والتصةةةوير( بكليةةةة التربيةةةة الفنيةةةة  –قةةةام بتةةةدريس ) الدراسةةةات الحةةةرة   2007 – 1998

 بالزمالك )من خالل شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة(. 

قام بإعداد وتنظيم عرضا )لثالثون دارساً ودارسة فةي الدراسةات الحةرة( وذلةك   2007 – 1998

 .هممن خالل اقامة معارض جماعية ل


