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 محمد يحيى محمد عبده   
 

      

     معلومات شخصية:
 

  مصرى  الجنسية: 

  مسلم  الديانة: 

  1977مايو   تاريخ الميالد: 

  أعزب  الحالة االجتماعية: 

  جامعة حلوان. –بكلية التربية الفنية  –مدرس جامعى   الوظيفة: 
      

     تدريبية:التعليم والدورات ال
 

     الشهادات العلمية: 
 

تصميم  حتوم ا نشطةمال نريصم  ل  )دكتوراه الفلسفة فىى التربيىة الفنيىة بعنىوان   م2008

 .(رألطفال فى ض ء نرنظ  ات نرينظيل رعيلمل نإلدرنك وقماس أث ه

 

ألطفمال تصيم  حتو ا نالسا نطات نروعلميمل ر )ماجستير التربية الفنية  بعنوان   م2004

 .(في ض ء نرنظ  ات نريعاص ة فى نرو بمل نرفنمل

 

  .مع مرتبة الشرف جيد جدا   بتقديربكالوريوس التربية الفنية   م2000
      

الدورات  

 التدريبيةاألكاديمية:

    

 

  نرهمئل نرق حمل رضيان ج دة نروعلم  ونالعوياد  

 ات التعليم قبل الجامعىيون لمؤسسالمراجعون الخارجدورة    2009إبريل  

 .خارجم ن( )ح نجع ن

 

  نظم معلومات لمراجعين التعليم العالى .دورة    2009مايو  

  نظم معلومات المراجعون الخارجيون للتعليم قبل الجامعى.دورة    2009مايو  

 لخارجيون لمؤسسات التعليم العالىالمراجعون ادورتى    2009مايو  

 .طياذج حتاكاة() و ()ح نجع ن خارجم ن

 

  التعلم الفعال لمؤسسات التعليم العالى.   2009مايو  

  تقويم نواتج التعلم لمؤسسات التعليم العالى.   2009مايو  

  التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليم العالى.   2009يونيو  

  .بل الجامعيمؤسسات التعليم ق -دورة التقويم الذاتي و خطط التحسين    2010يونيو  

  .تعليم قبل جامعي -دورة نواتج التعلم و خرائط المنهج    2010يونيو  

  .تعليم قبل جامعي -دورة المراجعة الخارجية    2010يونيو  

  .االختبار المجمع للمراجعين الخارجيين لمؤسسات التعليم قبل الجامعي   2010 أغسطس 

      

  درنت أعضاء همئل نرودر س(جاحعل حل نن ) ح كز تنيمل ق  

  مهارات األتصال الفعال   2010 إبريل 

  النشر العلمى الدولى   2010 إبريل 

  مشروعات البحوث التنافسية   2010 مايو 

  تنظيم المؤتمرات واالجتماعات العلمية   2010 مايو 
 
 

 

 

     الدورات التدريبية: 
 

م2008  

م2000  

    الرخصة الدولية ( لقيادة الكمبيوترICDL .) 

  مجموعة(Photoshop, CorelDraw, 3D max) .وكالة إماجن للتدريب 
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البرامج  

 الكمبيوترية:

    

 

  أجيد البرامج التالية:   

    Macromedia 

(Flash, Dream weaver). 

 Swift 3D.  

 Swish MX. 

 Adobe 

(Photoshop, in Design, Illustrator). 

 CorelDraw. 

 Sound Forge. 

 

     خبراتى:
 

     الخبرة السابقة: 
 

 عضو األمانة الفنية للجنة التعاون بين وزارتى الثقافة والتربيىة والتعليم.    مازال العمل مستمر

   عضو مكتب ضمان الجودة بكلية التربية الفنيىة لجنتىى )التقيىيم والقيىاس
 الدعاية واالعالن(.

  من اللجان العلمية المتخصصىة بطاىار مشىرو  عضو ومنسق بمجموعة
 ( بكلية التربية الفنية. ciqapال )

 .وضع اإلاار المرجعى والتنظيم لمنتدى التربية الفنية 

 

      

 

     خبرات سابقة: 
 

كلية  –قسم علوم التربية الفنية  -مدرس مناهج وارق تدريس التربية الفنية  م2010

 وان.جامعة حل –التربية الفنية 

 

( مرئىالتصال الا)فى تدريس مادة عمل مساعد لألستاذ الدكتور/ سريه صدقى   م2005:  2004

 .عالمكاديمية الدولية لعلوم االباال

 

جامعة  – التدريس والتدريب الميداني بكلية التربية الفنيةأعمال شارك في   م2004:  2001

 حلوان.

 

  .جامعة حلوان - كلية التربية الفنية -ربية الفنية قسم علوم التب ا  باحثعمل   م2004:  2001
     

     خبرة بالكمبيوتر: 
 

  .Alamaa graphic design solution ممثل  م2010:  2006

  .Professional Groupعمل مصمم جرافيك بشركة   م2006

  .Typical Design Egypt web solutionعمل مصمم جرافيك بشركة   م2005

 Egyptian Visionشركة  ومشرفا  على المطبوعات معفيك عمل مصمم جرا  م1999

 الوسائط المتعددة.للدعاية واإلعالن و

 

 
      

     عضويات:
 

  .مؤسس جماعة شباب الفنانين عضو  م1999

  .عضو نقابة الفنانين التشكيليين  م2000

  .عضو جمعية فناني الغورى  م2001

  .فنون والتراثآصاله للعضو جمعية   م2001

  عضو الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية.  م2008

    

 
      

     مشاركات فنية:
 

     معارض: 
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  قاعة كلية التربية الفنية(.) 99رؤية للجمال والحب خريف   م1999 نوفمبر

  (. أتيلييه القاهرة )قاعةتلقائيات   م2000يناير 

  .ب (قاعة وزارة الشبا)  و الحب للجمال عوده  م2000مارس 

  .ى (الصاو قاعة ساقية )معرض أعضاء هيئة التدريس   م2002مايو 

  .(أتيلييه القاهرة  )قاعة 2003شتاء   م2003 نوفمبر

  .(أتيلييه القاهرة )قاعة  لون األول لجماعة شباب الفنانينالصا  م2003نوفمبر 
      

     مسابقات: 
 

  .جامعة حلوان - 25ال مهرجان الفنون التشكيلية   م2000

  (.(44()43()42()41()40) االئع) ابقة جمعية محبي الفنون الجميلةمس  م2004 : 2000

  ) بقاعات مجمع الفنون (. صالون األعمال الصغيرة الرابع  م2000

  (.ى بالقاهرةاليونان ىالنادب النطاق الثاني لقاعات وسط البلد )  م2001

  .بقة جمعية آصاله للفنون والتراثمسا  م2001

  ".العربية المتحدةاإلمارات بدولة جامعة العين "  - بينالي العين الدولي  م2001

  (.أتيلييه القاهرة)بقاعات معرض جائزة راتب صديق للشباب )تصوير(   م2003

  .ن () بقاعات مركز الجزيرة للفنوالصالون األول لفن الرسم   م2004

  ) بقاعات مجمع الفنون (. صالون األعمال الصغيرة السابع  م2004

  (. 46مسابقة جمعية محبي الفنون الجميلة ) االئع   م2006
    

 

     جوائز: 
 

  .جامعة حلوان -25ال مهرجان الفنون التشكيلية بتصوير ال فى جائزة تشجيعه  م2000

  جمعية محبي الفنون الجميلة.فى الرسم من  جائزة بدر الدين أبو غازي  م2001

  .آصاله للفنون والتراثجمعية من  فى األشغال الفنية الخشبيةالجائزة الثانية   م2001

  .اإلماراتببينالي جامعة العين الدولي للتمثيل والمشاركة بدر  نادى اإلبدا    م2001
 

 

   

     مقتنيات:
 

     لدى جهات رسمية: 

  جامعة حلوان. –جدارية نحتية بكلية التربية الفنية   م1997

  القاهرة.الملحقة الثقافية لدولة اإلمارات بلدى  مقتنيات  م2001

  .لدى الهيئة العامة لقصور الثقافةمقتنيات   م2001
    

مقتنيات خاصة في  

 كل من:
 

 

  مصر  قطر  ايطاليا.  
      

     ورش عمل:
 

  .مصر الجديدةبمل بمتحف سوزان مبارك الكشفي ورشة ع  م2003

  المنيل.بورشة عمل  بمركز توثيق أدب الطفل   م2003

  .) الهيئة العامة لقصور الثقافة (( 21)الفوج  الرحلة العلمية لمراسم األقصر  م2003

  .قصر الفنونبورشة العمل المقامة على هامش بينالي القاهرة الدولي التاسع   م2004

  م2004
معرض نشأة وتطور الكتابة في مصر بالتعىاون بىين كليىة التربيىة الفنيىة ومكتبىة 

 اإلسكندرية.

 

  م2005
كليىة ب  - قاعىة حىورس  (رعب تعلميمل حن نروم ن  نريصم ا  )عداد لمعرض اإل

 التربية الفنية.

 

   م2007
فمى قاعمدة بماطمات رلتم ل نرمدو مل إطةماء  ) شارك فى التدريب العلمى لمشرو 

 –) بيقمم  نرم طومم    بالتعىىاون مىىع منظمىىة اليونسىىكو (حصمم  رتيا وهمما حممن نإلطممدثار
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 . وقاعل طدونت قص  نرفن ن بارقاه ة (

  باألقصر وأسوان. (291)شارك فى فعاليات أتوبيس الفن الجميل الفوج   م2008
      

     مهام علمية:
 

  جامعة حلوان. –دانية بكلية التربية الفنية شارك فى إعداد معارض التربية المي  م2004:  2001

  م2003
عداد لمشرو  منهج لطالب كلية التربية الفنية شىعبة التثقيىف بىالفن شارك فى اإل

بىىدعم  (رلوايمممف فممى ضمم ء نروعمماون ونرويممادل نرمقممافى بمممن حصمم  ونشتتمماد نشوربممى )
  .) ب ئاسل نردكو ر حصافى نر زنز (مؤسسة تيمباس 

 

  م2004
ك فى المشرو  الرائد لتوثيق الحضارة المصرية من خالل الكتابة بالتعاون شار

)ب ئاسممل نرممدكو ر حصممافى نرمم زنز  بىىين مكتبىىة االسىىكندرية وكليىىة التربيىىة الفنيىىة
 .ونردكو ره س  ه صدقى (

 

  م2005
بكليىة التربيىة  -شارك فى االعداد لمعىرض لعىب تعليميىة مىن التىراث المصىرى 

 .كو ره س  ه صدقى ()ب ئاسل نرد الفنية
 

  م2008 – 2007
إطةماء قاعمدة بماطمات رلتم ل نرمدو مل فمى حصم  رتيا وهما  )شارك فى مشىرو  

)ب ئاسممل نرممدكو ر حصممافى نرمم زنز  بالتعىىاون مىىع منظمىىة اليونسىىكو (حممن نإلطممدثار
 .ونردكو ره س  ه صدقى (

 

  فى مصر. شارك فى الفعاليات التنظيمية لندوة مستقبل التربية الفنية  م2008

) مدخل لقراءة التراث المصرى القديم بين بحث بعنوان ) األقصر كمتحف مفتوح   م2009

(  مقدم بالمؤتمر العربى األول بمدينة العمق الحضارى واالتسا  العالمى ( 

 مصر. –األقصر 

 

–قىىام بأعمىىال التىىدريب بمركىىز التنميىىة اإلداريىىة التىىابع لىىوزارة التنميىىة اإلداريىىة   م2009

بالدقى فى ضوء البرنامج القائم على رفع كفاءة الموظىف العربىى  لمتىدرب مىن 

 دولة الكويت.

 

قام بأعمال التدريب لمجموعة مىن المىربين المتحفيىين ومىديرى قاعىات العىرض   م2010

نرفمن حمن خمول وسمائ  الفنى بقطا  الفنون التشكيلية المصرى فى إاار برنامج 

 -:فى ورشتى عمل بعنواننالتصال، 

(  ) تطبيقىىىات فىىىى األنشىىىطة نرنمممدونت( -نريتاضممم نت -)نرممم ر ) األنشىىىطة المتحفيىىىة 

 المتحفية(.

 

 قىىام بأعمىىال التىىدريب المتخصىى  لمعلمىىى التربيىىة الفنيىىة بمىىدارس النيىىل الدوليىىة  م2010

 بمشاركة األستاذ الدكتور/ سريه صدقى.

 

      

     مهام عملية:
 

  م2003
للفنىون   www.3younalfan.comتصىميم موقىع عىداد وتنظىيم وإشىارك فىى 
 .التشكيلية

 

  .أتيليه القاهرة –عداد للصالون األول لجماعة شباب الفنانين شارك فى اإل  م2003

  م2005
 شارك فى التخطيط والتصميم لموقع األافال العربى

 www.sarah-kids.com   كاتبة العراقية سارة االب السهيللل. 
 

  م2005
لمعهىىد لشىركة تيبكىىال ديىزين فىىر  القىاهرة واتصىىميم المواقىع التابعىىة شىارك فىى 

 .باألردن AIRSالعربى للدراسات االستراتيجية 
 

  م2006
 ( هلممى ال مم أ )المشىىاركة فىىى تصىىميم وتنفيىىذ مجلىىة النىىادى األهلىىى االلكترونيىىة 

 .( 2  1ددين ) عال
 

  م2006
 هم طمممدنا حصممم شىىىركة ة مجلىىىوالتنفيىىىذ ل تصىىىميم التخطىىىيط و المشىىىاركة فىىىى ال

 .األول ددعالااللكترونية 
 

    

 
شارك فى العديد من 
المواقع على شبكة 
 المعلومات ومنها:

 
 

 

  
 www.Elmassryia.com 
 www.Vertixegypt.com 
 www.Syasi-forum.net 

 www.naglaaart.com 
 www.allegyptian.com 
 www.Daralnahda.com 

 

    

 
التصميم واالشراف 

فيذ الحملة على تن
 ومنها: الدعائية
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  .ى الحناوى (ي) دكتور مح مركز الفرات الطبى لألشعة  م2005
  .لألستثمارات الزراعية والعقارية شركة ليوا الدولية  م2010:  2006

  شركة أصدقاء الصحراء لتنمية المحاصيل الزراعية.  م2007

  الشركة العربية لألمن والتدريب.  م2007

  .الجولف لالستيراد والهندسةشركة   م2008 – 2007

  دار الحرانى للطباعة والنشر.  م2007

 م2010 - 2009
 تصدرها الجمعية العربية للبحوث االقتصادية. طة ة دور ل) نشرة الرباا (  

 ( للجمعية العربية للبحوث االقتصادية.10  9كتابى المؤتمر العلمى )

 

  رونيمل نرية وعات نرصغم ة.تصدرها مؤسسة األمل  طة ة غم  دور ل) النهوض بالفقراء (   م2009

  شركة أبوظبى لالستثمار العقارى.  م2009

  شركة اإلمارات العربية المتحدة العقارية بدولة اإلمارات.  م2009

    
      

     اهتمامات أخرى:
 

    األافال فى مرحلة ما قبل المدرسةأهتم بالبحث فى فنون.  

   رى وأثر الرموز فى ثقافة المجتمعأبحث فى مجال االتصال البص.  

    (االدارة  االعالم  س الطفولةعلم نف )أهتم بالقراءة فى.  

   أحب العمل فى جماعة.  
      

     هوايات:
 

    .كتابة النثر والشعر 

 .البحث فى االزياء والحلى 

 

      

     ارق االتصال:
 

    010 68 99 807 Mobile:  

   Myehia77@gmail.com            
Myehia77@yahoo.com 
Myehia77@hotmail.com 

E-mail :  

   Mohammedyehia.com Web site :  
      

     مالحظات:
 

 


