
 

 كلية التربية الفنية

 ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  السيرة الذاتية

 2011/2012لعام 

 (بجامعة حلوان ) بهدف رفع السيرة الذاتية للموقع االلكترونى الجديد لكلية التربية الفنية 

 علوم التربية الفنية القسم :  صالح عبدالسالم قراقيش  أ . د /

 

 :العامة الشخصية البيانات أوالً : 

 صالح عبدالسالم محمد نجيب قراقيش  : باللغة العربية اإلسم 

  : اإلسم باللغة االنجليزيةsalah abd elsalam Mohamed 

nagyb karakish  

 العطارين االسكندرية  11/2/1964الميالد :  حلتاريخ وم 

 : الرقم القومى  

               النوع : ذكر 

  مصرى  :الجنسية 

 االسكندرية -اول الرمل-شارع عبد الخالق الطوبى 13المنزل : عنوان 

 : 03/5830589التليفون 

 : 01224470735المحمول 

 : الفاكس 

 االلكترونى البريد  (mail-E  ): ekarakish@yahoo.com  

 

 : الدرجات العلميةاً : ــــثاني

 1989/ 27/5 / تاريخ الحصول وس التربية الفنية : بكالري البكالوريوس    

 امتياز مع مرتبة الشرف   التقدير العام . / 

  : 17/7/1995 الحصول / تاريخ  اصول/  الفنية التربيةالماجستير  /

سنة  15الى  9الفروق الثقافية فى التعبير الفنى من سن  عنوان الرسالة .

 فى اقلمين من االقليم المصرية 

 الحصول / تاريخ التربية الفنية / اصول التربية الفنية وراه الدكت 

جمليات الفن داخل الثقافة المصرية قديماً  / عنوان الرسالة . 26/11/2000

 وحديثاً 

 

 

 

mailto:ekarakish@yahoo.com


 اً : التدرج الوظيفى :ـــثثالـ 

 مسمى الوظيفة                          الفترة الزمنية                  

            16/12/1989                         معيد 

               23/8/1995            مدرس مساعد 

  11/2/2001                                 مدرس 

                  22/10/2006          أستاذ مساعد 

 ............................                             أستاذ 

    أستاذ متفرغ                  ............................ 

 

 المناصب اإلدارية :عاً : ـــراب

 مسمى الوظيفة                          الفترة الزمنية                  

 ............................                       رئيس قسم 

 .............                      وكيل الكلية............... 

 عميد الكلية                      ............................ 

 

  : خامساً : العضوية المهنية

 وتشمل الجمعيات أو الهيئات أو النقابات التى يشغل عضو هيئة التدريس مكان ودور فعال فيها:

 .التشكيليين الفنانين نقابة عضو •

 .التعليمية المهن نقابة عضو •

 .الفنية التربية معلمى رابطة عضو •

 .الفنية للتربية العالى المعهد خريجى رابطة عضو •

 .واألشغال الرسم أساتذة رابطة عضو •

 .اإلسكندرية بأتيلية والفنانين الكتاب جماعة عضو •

 .القاهرة بأتيلية والفنانين الكتاب جماعة عضو •

 .الجميلة الفنون محبى جمعية عضو •

 (.INSEA( )أنسيا) الفن طريق عن الدولية ةالجمعي عضو •

 .الشعبية للفنون المصرية الجمعية عضو •

 

 .باإلسكندرية المواد لعلوم العربية الجمعية عضو •

 .الجميلة للفنون األهلية الجمعية عضو •

 والمعرفة للقراءة المصرية الجمعية عضو •

 (الصاوى المنعم عبد)الصاوى ساقية عضو •

 سكندريةاأل مكتبة عضو •

 

 

 



  الخبرات التدريسية : :سادساً 

 

المقررات التى قام عضو هيئة التدريس بتدريسها داخل الكلية أو خارجها مع  وتشمل

  التى قام بالتدريس بها : سنةتوضيح الفرقة الدراسية والجهة وال

 

 : الكلية فى العمل

 لمرحلة األولى للفرقة ونظرياتها الفنية التربية تاريخ مادة تدريس •

 . البكالوريوس

 (.تربوى ـ تثقيفى) والخامسة الرابعة للفرقتين الميدانية التربية على اإلشراف •

 الدراسات لمرحلة تأهيلى لدبلوم ونظرياتها الفنية التربية تاريخ مادة تدريس •

 . العليا

 الدراسات لمرحلة بالفن التثقيف لدبلوم الفن طريق عن التربية مادة تدريس •

 .االعلي

 (. تثقيفى ماجستير ثانية) المجتمع فى والفن الثقافة قضايا مادة تدريس •

 :2008 لعام المعتمدة الساعات بنظام العليا للدراسات بالكلية العمل

  ماجستير تانية( ماجستير أولى) تخصص الفنية التربية أصول مادة تدريس •

2007،2008 . 

 . أهيلىت دبلوم المختمع وتنمية الفن مادة تدريس •

 (. ماجستير أولى)  الفنية التربية المعاصرة اتجاهات مادة تدريس •

 ( مقاصة ماجستير)  أولى التعليم ونظام الفن مادة تدريس  •

 ( .دكتوراة)  الفنى للعمل التعبيرى المحتوى مادة تدريس •

  أصول ،تخصص( ماجيستير) الطبيعية والبيئة الفنية التربية مادة تدريس •

  الفنية ةالتربي

 (.ماجستير)  والكبار األطفال وفن ثقافة مادة تدريس •

 أصول تخصص( دكتوراة) التكنولوجيا عصر فى الفنية التربية مادة تدريس •

 (.تثقيفى ، تربوى) شعبة فنية تربية

 (.؛إختيارى تخصص -ماجيستير) وعالميا محليا الفنية التربية تاريخ •

 (.تثقيفى - دكتوراة) نيةالف التربية فى معاصرة مشكالت •

 (.تربوى - دكتوراة) الفن فى التعبير مصادر •

 (.تربوى - دكتوراة) الفنية للتربية معاصرة أهداف •

 :2010-2009 لعام المعتمدة الساعات بنظام العليا للدراسات بالكلية العمل

 الفصل –( ماجستير مرحلة) الفنية التربية المعاصرة اتجاهات مادة تدريس •

 .  األول دراسىال



 -(  ماجستير مرحلة)  عالميًا و محليًا الفنية التربية تاريخ مادة تدريس •

 .  الثانى الدراسى الفصل

 الدراسى الفصل( الدكتوراة مرحلة) الفنية التربية فى معاصرة مشكالت •

 . الثانى

 .2011-2010 لعام المعتمدة الساعات بنظام العليا للدراسات بالكلية العمل •

 .األول الدراسى الفصل تأهيلى دبلوم المجتمع وتنمية الفن مادة تدريس •

 .  االول الدراسى الفصل ماجستير والكبار االطفال فن ثقافة مادة تدريس •

 الدراسى الفصل ماجستير الفنية التربية فى معاصرة إتجاهات مادة تدريس •

 .األول

 .األول الدراسى الفصل  دكتوراة الفنية التربية فى معاصرة مشكالت مادة تدريس •

 

 

 : 2010 – 2009 الفنية التربية علوم قسم فى األنشطة

  :  مرحلة البكالوريوس 

 السنة/ الفرقة / الجهة /    اسم المقرر . 

  2002 االولى  _ االزهر _ –تاريخ التربية اللفنية 

   _ 2002فنون اطفال وبالغين _ الثانية _ االزهر  

  2002الفنية _ الثالثة _ االزهر _   طرق تدريس التربية   

   _ 2002طرق تدريس التربية الفنية _ الرابعة _ االزهر 

  _ 2003تربية الفنية للفأت الخاصة  _ الثالثة _ االزهر    

  _ 2003المعارض والمتاحف _ الثالثة _ االزهر 

  _ 2004كلية التربية النوعية ببنها _ االولى _ بنها 

 2004الثانية _ بنها _ _  وبالغين اطفال فنون 

 2004بنها _  _ الثالثة_  الفنية التربية تدريس طرق 

 2004بنها _  _ الرابعة_  الفنية التربية تدريس طرق 

  _ 2005كلية التربية النوعية جامعة عين شمس 

  مرحلة البكلريوس : االشراف على التربية الميدانية _  الثالثة_الرابعة 

 : الثالثة   االشراف على الكونترول 

  مرحلة الدرسات العلية : ماجستير مادة اصول التربية الفنية 

  2012كلية التربية النوعية بالسكندرية :  الفصل الدراسى التانى  

  مرحلة الدرسات العليا : ماجستير الفن عند االطفال والكبار _ الشكل والون

 عند الطفل 

 

  ماجستير  –) دبلوم مرحلة الدراسات العليا : اسم المقرر / الفرقة– 

 الجهة / السنة .دكتوراه ( / 



 

 سابعــاً : المؤلفات العلمية : 

 وتشمل الكتب التى قام عضو هيئة التدريس بتأليفها منفرداً أو شارك فى تأليفها :

 . اسم الكتاب / دار النشر / سنة النشر 

  _ 2006محضرات فى تاريخ التربية الفنية _ طيبة  

 ولوجيا _ شارك فى تأليفها أ.م.د احمد عبد الرحمان , ثقافة الفن والتكن

ا.م.د.نشوى عبد الرحمان ا.م.د.صالح عبد السالم قراقيش _ طيبة _ 

2008 

 : األبحاث المنشورةثامنـــاً : 

وتشمل األبحاث المنشورة التى قام عضو هيئة التدريس ببحثها وتم نشرها فى مؤتمرات أو 

 ى أو العالمى :مجالت علمية على المستوى المحل

 : بالنسبة للمؤتمرات 

اسم المؤتمر / اسم البحث باللغة العربية / اسم البحث باللغة االجنبية / مؤتمر علمى  -

 ...( . -انجليزى  –محلى / مؤتمر علمى دولى / سنة النشر / لغة البحث ) عربى 

 : بالنسبة للمجالت 

باللغة االجنبية / مجلة علمية محلية اسم المجلة / اسم البحث باللغة العربية / اسم البحث  -

 ...( . -انجليزى  –/ مجلة علمية دولية / سنة النشر / لغة البحث ) عربى 

 المؤتمرات العلمية :

  شارك ببحث فى المؤتمر العلمى الثامن وعنوانه دور الفن فى تنمية القدرات
 .2002الفنية لألطفال الملتحقين القسم الحر 

   2003األول كلية التربية النوعية جامعة القاهرة  فى مؤتمر العلمىشارك 
وعنوانه اللون كمدخل إلثراء التعبير الفنى لألطفال الملتحقين القسم الحر 

 كلية التربية الفنية حلوان
  شارك ببحث فى المؤتمر العلمى الثانى اإلقليمى ، كلية البنات، جامعة عين شمس

ً فى مجتمع متغير"، وعنوانه "الفن ودوره فى تثقيف الطفل العرب  6، 5ى جماليا
 .2005فبراير 

  وكان عنوان  2006شارك بالبحث في المؤتمر العلمي التاسع بكلية التربية الفنية
 البحث المقدم "دور الفن في تجميل المدن وتنمية البيئة وتأثير الثقافي على السكان.

  عام من 100)شارك فى المؤتمر العلمى الدولى لكلية الفنون الجميلة فى مصر
االبداع ( مع آخر بعنوان صياغة معاصرة لمفهوم التثقيف بالفن فى المجتمع 

 ( 2008المصرى ) 
  وكان عنوانه   2012شارك ببحث فى المؤتمر العلمى العاشر بكلية التربية الفنية

التربية الفنية فى مواجها العنف وكان عنوان البحث المقدم للؤمتمر مفهوم العنف فى  
 يناير 25البصرية لطالب الماجستير بكلية التربية الفنية فى ضوء احداث  الثقافة



 فى كلية االداب جامعة االسكندرية قسم جغرافيا بعنوان التغير الثقافى  وشارك ببحث
( يونيو 7/8، )يناير  25لطالب الماجستير بكلية التربية الفنية فى ضوء احدث ثورة 

2012 
 

 :ورش العمل و : الدورات التدريبيةتاسعاً 

 التى شارك فيها عضو هيئة التدريس وورش العمل لدورات التدريبية تشمل او

         الدورات التدريبية المقامة فى جامعة حلوان 
  خطاب من  إدارة مشروع تنميه قدرات أعضاء هيئه التدريس و القيادات

غسطس بجامعه حلوان باجتياز بنجاح البرنامج التدريبي )مهارات التقويم( أ
2005 0 

  خطاب اداره مشروع تنميه قدرات أعضاء هيئه التدريس و القيادات بجامعه
حلوان باجتياز البرنامج التدريبى "االتجاهات ألحديثه فى التدريس" سبتمبر 

2005 0 
  خطاب إدارة مشروع تنميه قدرات أعضاء هيئه التدريس و القيادات

تخاذ القرار و حل بجامعه حلوان باجتياز البرنامج التدريبى " ا
      2006المشكالت" مايو 

  خطاب  إدارة مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة
 .2007حلوان باجتياز البرنامج التدريبى "تصميم المقرر الجامعى" فبراير 

  خطاب ادارة مشروع تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة
لبرنامج التدريسى اقتصاديات وتمويل )تسويق البحوث ( حلوان باجتياز ا

 . 2007ابريل 
  خطاب إدارة مشروع تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة

حلوان باجتياز البرنامج التدريس)استخدام التكنولوجيا فى التدريس ( مايو 
2007. 

 ادات بجامعة خطاب ادارة مشروع تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والقي
مايو –حلوان باجتياز البرنامج التدريس)توكيد الجودة واالعتماد(ابريل 

2007. 
  باجتياز  مكتب وكيل الكلية لشئون البيئة (–خطاب افادة كلية الهندسة )حلوان

مشروع تدريب اعضاء هيئة  ICTPم.د. صالح عبد السالم قراقيش دورة 
نولوجيا المعلومات يونيو التدريس ومعاونيهم والعاملين على نظم وتك

2007. 
  خطاب من إدارة مشروع تنمية قدرات أعضاء هئية التدريس والقيادات

بجامعة حلوان بإجتياز بنجاح البرنامج التدريبى )سلوكيات المهنة(نوفمبر 
2011. 

خطاب من إدارة مشروع تنمية قدرات أعضاء هئية التدريس والقيادات بجامعة 

 .2011رنامج التدريبى)مشاريع البحوث التنافسية (نوفمبر حلوان بإجتياز بنجاح الب

 اسم الدورة / مكان الدورة / الفترة الزمنية للدورة . -

  2012بنوك األسئلة _ كلية التربية الفنية _ مايو  -

 اسم ورشة العمل / مكان ورشة العمل / الفترة الزمنية . -



  2012الساعات المعتمدة / كلية التربية الفنية / مايو  -

  2012االرشاد االكاديمى كلية التربية الفنية / نوفمبر  -

  2012التعليم االلكترونى كلية التربية الفنية / نوفمبو / اكتوبر /  -

 : والمناقشات على الرسائل العلميةاً : االشراف شراع

  شارك فى مناقشة رسالة الماجستير بعنوان )االثر الثقافى واالجتماعى

-14ل فى قرية االعالم بالفيوم ( بتاريخ لمشروع تصنيع خامات النخي

ضمن اعضاء اللجنة المكونة من أ. د. نبيل الحسينى , أ.د.  9-2007

 مجدى فريد العدوى , د.انصار محمد عوض ,

  شارك ا.م.د/صالح عبد السالم قراقيش فى مناقشة رسالة الماجستير

 بعنوان )التربية الفنية وأهميتها فى ظل التحول الثقافى فى عصر

ضمن أعضاء اللجنة المكونة من ا.د.  2010-11-5العولمة( بتاريخ 

 نبيل الحسينى , ا.د.أحمد سعيد المرسى

 المرسى منير/ الدكتور األستاذ مع سوف يقوم باالشتراك باإلشراف 

 أحمد صفوت"  الباحث من المقدمة الماجستير رسالة سرحان على

 تقنيات تحديد فى دورها و المعاصرة الحرفية الثقافة" بعنوان" مختار

 و جماليا اإلعدادية للمرحلة الفنيه األشغال بتدريس لالرتقاء جديدة

 0"نفعيا

  وسوف يقوم باالشراف باالشتراك مع ا.م.د.ايمن نبيل سعد هللا على

بعنوان دور  2010رسالة الماجستير للباحثة نيلى محمود احمد _ 

وق الفنى لدى رواض المحنوى الثقافى للفن التشكيلى فى تنمية التذ

 قصور الثقاتفة 

  وسوف يقوم باالشراف باالشتراك مع ا.م.د. فاطمة عبد الرحمن رسالة

الماجستير للباحثة خيرات احمد محمد بعنوان الدور الفلسفى بمدارس 

الفن فى تأصيل المهرات الفنية لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية 

  2012_ يونيو 

 

سواء  والرسائل التى ناقشها عضو هيئة التدريس -ة التى اشرف عليها وتتضمن الرسائل العلمي

 الماجستير أو الدكتوراه داخل الجامعة أو خارجها :

عنوان الرسالة باللغة العربية واللغة االنجليزية / رسالة  -الرسائل التى اشرف عليها  -

  لتاريخ .ايق / الجامعة / الكلية / العام والدقماجستير أو دكتوراه / التخصص 

عنوان الرسالة باللغة العربية واللغة االنجليزية / رسالة  –الرسائل التى ناقشها  -

 ماجستير أو دكتوراه / التخصص العام والدقيق / الجامعة / الكلية / التاريخ .

 

 المهام األكاديمية :: عشر  لحادىا

 يس ومنها :وتشمل معلومات عن المهام األكاديمية التى قام بها عضو هيئة التدر

 2002كونترول الفرقة الثانية _ عضو لجنة  -

 2009حتى  2003وعضو كونترول الدرسات العليا _  -



 التربية الفنية  بكلية عضو مكتب ضمان الجودة -

 

 والزيارات :العلمية المهمات ر : ــالثانى عش

التى قام بها وتشمل المهمات العلمية والزيارات واالنتدابات والمؤتمرات والبعثات واالعارات  

 عضو هيئة التدريس والفترة الزمنية التى قضاها بها .

 لالشراف على الدرسات الحرة لالطفال  2003انتداب لدار االوبرا المصرية _ 

مرشح احتياطي لمهمة علمية لتجميع مادة علمية وتنفيذ مشروع بحثي لمدة ثالث شهور 
 في الواليات المتحدة األمريكية أو إيطاليا. 

 

 المعارض الفنية الخاصة والجماعية :ر : ــالث عشالث

 

 ( 1987معرض جامعة القاهرة.) 

 ( 1989 – 1988 – 1987معرض جامعة حلوان وذلك خالل األعوام.) 

  1990المعرض العام الحادى والعشرين. 

 .معرض صالون الشباب من المعرض األول حتى المعرض العاشر 

 1996على للشباب والرياضة معرض )فنون تشكيلية( التابع للمجلس األ. 

  شارك فى الملتقى األول بجامعة حلوان لشباب الخريجين فى أرض
 .1998المعارض مدينة نصر 

  معرض )رؤى فنية( ألعضاء هيئة التدريس كلية التربية الفنية قاعة الفنون
 2003التشكيلية بدار األوبرا المصرية فبراير 

 1999نة شارك فى معرض القومى للفنون التشكيلية س. 
  2002شارك فى بينالى القاهرة الدولى السادس للخزف. 
  بقاعة حورس بكلية   2009/  3/  8شارك في معرض أعضاء هيئة التدريس يوم

 التربية الفنية وذلك بحضور رئيس الجامعة ونواب وعمداء الكليات.
  أقام معرض خاص فى قاعة الشهيد أحمد بسيونى فى كلية التربية

 2011 -10-30تناغمات لونية  الفنية بعنوان

  ( فنانى جروب ابحاث وتجارب  1شارك فى معرض)تجارب ابداعية

ابداعية  فى التربية الفنية قاعة الشهيد احمد بسيونى االفتتاح االحد 

      22/12/2011فى تمام الساعة الثانية ويستمر حتى  18/12/2011

     F   FACEBOOK.COM / 

GROUPS/138948759536062 

( فنانى جروب ابحاث وتجارب ابداعية فى  2شارك فى معرض )تجارب ابداعية 

 .2012التربية الفنية قاعة مركز االبداع باالسكندرية  يونيو 



شارك بمعرض الصالون السنوى التيلييه االسكندرية )جماعة الفنانيين والكتاب ( 

19/1/2012   

 

ية التى قام بها عضو هيئة التدريس داخل ن العرض والفترة الزمناكوتشمل أسماء المعارض وم

 البالد أو خارجها فردية كانت أو جماعية .

 

 

 

 الجوائز والتكريمات التى حصل عليها :الرابع عشر : 

وتشمل الجوائز والتكريمات وشهادات التقدير التى حصل عليها عضو هيئة التدريس سواء على 

 المستوى المحلى أو العالمى .

 1999تحف الفن الحديث لعام لـه مقتنيات فى م. 

  2000لـه مقتنيات فى متحف كلية التربية الفنية لعام. 
  ميدالية النشاط الفنى لتنظيم المعرض الفنى )مدينة الطلبة والطالبات لعام

 ( محافظة الجيزة.1995
  ميدالية كلية التربية الفنية الشتراكة فى متحف كلية التربية الفنية جامعة

 .2000حلوان لعام 
  وحاز على شهادة  1994شارك فى لجنة تنظيم مؤتمر الفن والبيئة سنة

 تقدير نظير مجهوداته فى أعمال المؤتمر.
  حصل على شهادة تقدير الشتراكه فى المسابقة القومية للفنون التشكيلية فى

 .1986مجال التصوير 
 شهادة تقدير للتفوق واالمتياز فى مجال نشاط الفنون التشكيلية من جامعة 

 .1987القاهرة سنة 
  محافظة الجيزة )مدينة  –شهادة تقدير لالمتياز فى مجال األشغال الفنية

 (.1989الطلبة والطالبات سنة 
  شهادة تقدير مهرجان الوردة لرسوم األطفال فى قاعة حورس بكلية التربية

 .1996الفنية فبراير 
  1996شهادة تقدير المجلس األعلى للشباب والرياضة. 
 قدير نظير مجهوداته فى أعمال المؤتمر السادس بعنوان حاضر شهادة ت

 ومستقبل التربية الفنية وتحديات القرن الحادى والعشرين.
  حصل على بعض شهادات االستثمار نظير اشتراكه فى معارض فنون

 تشكيلية للمجلس األعلى للشباب والرياضة.
 2000س لعام شهادة تقدير للجهد المبذول بكلية التربية جامعة عين شم. 
  2000شهادة تقدير لالقتناء فى متحف كلية التربية الفنية جامعة حلوان لعام. 
  2001شهادة تقدير الجهد المبذول بنادي ياسميا لعام. 



  2001شهادة تقدير الجهد المبذول دار التربية بجوار جامعة القاهرة. 
 ة لعام الدراسى شهادة تقدير وشكر كنترول الفرقة الرابعة كلية التربية الفني

2001 ،2002. 
  شهادة تقدير وشكر كنترول الفرقة الثانية كلية التربية الفنية لعام الدراسى

2002. 
  شهادة تقدير وشكر كنترول الدراسات العليا كلية التربية الفنية لعام

 .2002الدراسى
  شهادة تقدير لالشتراك ببحث فى المؤتمر العلمى الثامن وعنوانه دور الفن

 .2002مية القدرات الفنية لألطفال الملتحقين القسم الحر فى تن
  شهادة تقدير لالشتراك والمساهمة الفعالة فى إثراء معرض التربية الميدانية

 .2002الموازى للمؤتمر العلمى الثامن 
  شهادة تقدير وشكر لالشتراك فى المؤتمر العلمى الثانى اإلقليمى، كلية

 . 2005البنات، جامعة عين شمس 
  خطاب شكر وتقدير لالشتراك فى المعرض الفنى المصاحب لندوة جامعة

 .2002حلوان والتنمية الشاملة بمؤسسة األهرام 
  خطاب قبول البحث للنشر فى مؤتمر العلمى األول كلية التربية النوعية

وعنوانه اللون كمدخل إلثراء التعبير الفنى لألطفال  2003جامعة القاهرة 
 حر كلية التربية الفنية حلوان.الملتحقين القسم ال

  للجهد المتميز  –حمد لبيب ندا مأ.د.  –خطاب شكر والتقدير من عميد الكليه
لالشراف على دوره الدراسات الحره فى مجال فنون االطفال فى الفتره من يونيو 

 0 2003الى سبتمبر 
  )خطاب شكر فى تأسيس مكتبة ساقيه )مركز عبد المنعم الصاوى الثقافى

12/3/2003. 
  خطاب شكر من وزارة الشباب والرياضة لتقييم مسابقة رسوم األطفال )االحتفال

 باإلسماعيلية(. 2003بيوم السادس من أكتوبر 
  خطاب شكر وزارة الشباب والرياضة لتقييم رسوم أطفال المحافظات فى القاهرة

 .2003بمبنى الوزارة نوفمبر 
 الثانى اإلقليمى ، كلية البنات، جامعة  خطاب قبول البحث لنشر فى المؤتمر العلمى

ً فى مجتمع  عين شمس وعنوانه "الفن ودوره فى تثقيف الطفل العربى جماليا
 . 2005فبراير  6، 5متغير"، 

  وكان عنوان  2006شارك بالبحث في المؤتمر العلمي التاسع بكلية التربية الفنية
 ة وتأثير الثقافي على السكان.البحث المقدم "دور الفن في تجميل المدن وتنمية البيئ

  خطاب من وكيل الكلية للدراسات للبحوث لعرض البحث في المؤتمر العلمي التاسع
( 3.30 -2( من الساعة )3جامعة حلوان وقد حددت الجلسة ) –بكلية التربية الفنية 

 .2006/ 3/ 7يوم الثالثاء الموافق 



 ؤتمر العلمي التاسع بكلية قام باالشتراك بأعمال فنية في المعرض المصاحب للم
 بقاعة حورس. 2006/  3 -8إلى  6التربية الفنية من 

  خطاب شكر وتقدير من المجلس القومي للشباب اإلدارة المركزية للطالئع لتحكيم
مسابقتين الرسم لطالئع المحافظات بعنوان )قطر في عيون طالئع مصر( 

عمل الفنون التشكيلية حول )والمستقبل في عيوننا( للجزائر كمرحلة أولى وورشة 
في بيت  2006/  3/ 17الموضوعات المثارة في المجتمع كمرحلة ثانية بتاريخ 

 شباب المنيل بالقاهرة الختيار الفائزين.
  مرشح احتياطي لمهمة علمية لتجميع مادة علمية وتنفيذ مشروع بحثي لمدة ثالث

 شهور في الواليات المتحدة األمريكية أو إيطاليا. 
 الصادرة وزارة الثقافة قطاع الفنون التشكلية بمراجعة القواعد التنظيمية  خطاب

 .2007المقترحة على منحة المراسم واجراءات شغلها 
  خطاب من عميدة الكلية التربية الفنية لمشاركة الفاعلة فى خروج أول دليل

 للدراسات العليا.
   وحرصكم على االنجاز ودقة خطاب من عميدة الكلية التربية الفنية المشاركة الجادة

 . 2005،2006ال الكنترول الدراسات العليا ماالداء فى انتهاء اع
  خطاب من عميدة الكلية التربية الفنية المشاركة الجادة وحرصكم على االنجاز ودقة

 .2007، 2006ال الكنترول الدراسات العليا   ماالداء فى انتهاء اع
 ة المشاركة الجادة وحرصكم على االنجاز ودقة خطاب من عميدة الكلية التربية الفني

 .2007،2008ال الكنترول الدراسات العليا   ماالداء فى انتهاء اع
  شارك بالحضور في االجتماع االول للجمعية العمومية لرابطة المراكز العلمية

نوفمبر  3و 2بشمال أفريقيا والشرق األوسط والذى أقامته مكتبة اإلسكندرية في 
2008. 

 ب شكر من مدرسة الجزيرة لغات للمعرض المقام في مجال التربية الفنية خطا
 .2009وكذلك الجهد المبذول في إعداد المعرض التربية الفنية 

  خطاب شكر من جمعية إرادة في نادي األسمنت بحلوان للجهد المتميز المبذول من
 . 2009طالب التربية العملي في مجال التربية الفنية 

 هد المبذول المتميز لطالب التربية الميدانية إلثراء التعبير الفني لدي خطاب شكر للج
 . 2009أطفال الشوارع 

  خطاب شكر من نادى الجزيرة لطالب التربية الميدانية عن الجهد المتميز إلثراء
 . 2009التعبير الفني لدي األطفال والكبار من رواد النادي 

 للجهد المتميز إلثراء التعبير الفني  خطاب شكر من مكتبة سوزان مبارك بالعجوزة
ً الكبار  ومجاالت التربية الفنية المختلفة لرواد المكتبة من أطفال المدارس وأيضا

2009. 
 اسم الجائزة / سبب الجائزة / تاريخ الحصول عليها / الجهة المانحة . -

 

 الخامس عشر : المهارات واألنشطة الخاصة والخبرات :



مختلفة والمهارات والخبرات التى يقوم بالمشاركة فيها عضو هيئة وتتضمن أوجة األنشطة ال

 التدريس .

 السادس عشر : المشاركة فى المشروعات :

وتتضمن أوجه المساهمة التى يقوم بها عضو هيئة التدريس فى تصميم أو تنفيذ بعض 

 المشروعات الخاصة بجهة عمله وتخصصه :

 المساهمة فى إنشاء قاعدة بيانات . -

 اسم المشروع ونوعه . –مة فى مشروعات ضمان الجودة المساه -

 رضا الطالب –شارك فى برنامج الجودة الفاعلية التعليمية  -

 (2د  6 -هـ  5 -هـ  5شارك فى برنامج الجودة )سى كاب( فى ثالث لجان ) -

 شارك فى برنامج الجودة )سى كاب(معايير إختيار وتقييم القيادات. -

ن تحديث تقويم المقررات الدراسية لمرحلة الدراسات شارك فى برنامج الجودة بعنوا -

   2012( اكتوبر  5د  8العليا دوريا" ) 

شارك فى برنامج الجودة بعنوان ا"ليات االستفادة من ابحاث الدراسات العليا فى    -

 . 2012تطوير المناهج مايو 

عميد _وكيل ) ختيار وتقييم اداء القيادات شارك فى برنامج الجودة بعنوان معايير اال -

 الكلية _ رئيس القسم _ مدير وحدة ضمان الجودة (

 المساهمة فى تطوير منشأة -

 . 2000اعادة تصميم وتنفيذ شعار لمدينة الطلبة والطالبات بأمبابة سنة  -

قام باالشراف والتصميم ومتابعة التنفيذ بالداخل والخارج مسجد مدينة الطلبة والطالبات  -

 .  2000بأمبابة  سنة 

 همة فى تنفيذ الدورات التدريبية لألشخاص .المسا -

 

 

 عليه اآلتى :  CDالسابع عشر : يرفق 

 ) واللغة االنجليزية أن وجد (السيرة الذاتية باللغة العربية  -1

 /4x6 cm JPEG/ 150 dpiمقاس صورة شخصية  -2

 /5x5 cm JPEG/ 150 dpi ال يقل المقاس عنوجد (  ان) صور أعمال فنية  -3

ة الذاتية والصورة الشخصية وصور االعمال على البريد األكترونى يمكن ارسال السير -4
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 (1998الشباب العاشر )صالون 

 

 

 

 

 

 



 
 ( 2000متحف كلية التربية الفنية )

 


