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 سيـرة ذاتية

 
 

 محمد فتحى محمد القاضى . / االسم
 مصرى .الجنسية / 

  . مصر–جامعة  حلوان  –بكلية التربية الفنية  - بقسم التصميم مساعد أستاذ /الوظيفة 
جامعاة الساال ان واافو  فااى الفتارع ماان   عااام  -استشاارى ااراار بقسام التربيااة الفنيااة بكلياة التربيااة  -

  . 2013إلى  2011
  . األن حتى 2004من  –( للدعاية واإلعالن وال باعة  Top Designمجل  إدارع شركة )  رري  -

  elkady77@hotmail.com     البريد اإللكترونى /

 
 1973 –محافظة الغربية  –مدينة المحلة الكفرى  -مواليد : مصر  -
 .1997 –حاصل على بكالوريو  التربية الفنية  -

 2001 –تخصص تصميم  –حاصل على درجة الماجستير فى التربية الفنية  -

 2007 – تخصص تصميم –حاصل على درجة الدكتوراه فى التربية الفنية  -
 2013عام  -تخصص تصميم بعد  –فى التربية الفنية  مساعدحاصل على درجة أستاذ  -

 
 : التدريسية واألكاديميةالخبرات 

جامعة       ن ا  –شارك فى تدري  مادع ) األشغال الفنية ( بكلية التربية النوعية وسم التربية الفنية  -
– 1997  /1998 . 

مساارط  فال ( بكليااة ريااا   –شاارك فااى تادري  الاادرو  الت فيقياة لمااادع ) التعفياار الفناى عنااد ال فال  -
 .  1998/  1997 –رع جامعة القاه –األ فال بالدوى 

mailto:elkady77@hotmail.com


 2 

شااارك فااى تاادري  الاادرو  الت فيقيااة لمااادع ) التعفياار الفنااى عنااد ال فاال ( بكليااة ريااا  األ فااال ففنااى  -
 .  1998/  1997 –جامعة القاهرع  –سويف 

 1999/  1998 –فجامعة حلوان  –عمل باحث بمركا بحوث ودراسات التنمية التكنولوجية  -
 –جامعااة حلااوان  –ر فااى التصااميم ( بقساام التصااميم بكليااة التربيااة الفنيااة وااام فتاادري  مااادع ) الكمفيااوت -

2000  /2001  
/  2001 –جامعاة  ن اا  –شارك فى تدري  مادع ) النحت ( بكلية التربية النوعية وسم التربية الفنية  -

2002 . 

جامعااة  –شااارك فااى تاادري  مااادع ) التصااميمات الاخرفيااة ( بكليااة التربيااة النوعيااة وساام التربيااة الفنيااة  -
 . 2003/  2002 – ن ا 

جامعاة  –شارك فى تدري  مادع ) ت فيقات أشغال الخشا  ( بكلياة التربياة النوعياة وسام التربياة الفنياة  -
 . 2003/  2002 – ن ا 

 بكلية التربية الفنية جامعة حلوان –بقسم التصميم م الجرافيكىالتصميشارك فى تدري  مادع  -
وسم التربية الفنية  –كلية التربية  –فجامعة السل ان وافو   –( التصميم الجرافيكى) وام فتدري  مادع  -
  2012/  2011فى الفصل الدراسى األول والثانى للعام الدراسى  –سل نة عمان–
وسام  –كلياة التربياة  –فجامعاة السال ان واافو   –الفنياة للفراات الخاصاة ( وام فتدري  مادع ) التربياة  -

 2011سل نة عمان  –التربية الفنية 
 –فجامعااة الساال ان وااافو   –وااام فتاادري  مااادع ) تااذو  الفنااون اإلسااالمية وجماليااات الخاا  العربااى (  -

 2012/  2011سل نة عمان  –وسم التربية الفنية –كلية التربية 
وسم التربية الفنية  –كلية التربية  –فجامعة السل ان وافو   –( التصميم الجرافيكى) دري  مادع وام فت -
 2013 - 2012فى الفصل الدراسى األول للعام الدراسى  –سل نة عمان–
وسام التربياة الفنيااة     –كليااة التربياة  –فجامعاة السال ان واافو   –( ) أسا  التصااميم واام فتادري  ماادع  -

 2013 - 2012فى الفصل الدراسى األول للعام الدراسى  –سل نة عمان 
  . 2015 – 2014 - 2013جامعة حلوان  –بكلية التربية الفنية  لمرحلة الدراسات العلياالتدري   -

 
 دورات تدريبية تابعة لمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات :

فرنااامت تاادريفى بعنااوان ) تنميااة مبااارات البحااث  –التحااب بمشااروم تنميااة واادرات أعضاااد هيرااة التاادري   -
 ( 2005/  6/  8إلى  2005/  6/  5العلمى (  فى الفترع من ) 

فرناامت تادريفى بعناوان ) مباارات التصاال ( فاى  –التحب بمشروم تنمية ودرات أعضاد هيرة التدري   -
 ( 2006/  3/  7إلى  2006/  3/  5الفترع من ) 

فرنااااامت تاااادريفى بعنااااوان ) أخالويااااات و دا   –التحااااب بمشااااروم تنميااااة واااادرات أعضاااااد هيرااااة التاااادري   -
 ( 2006/  3/  14إلى  2006/  3/  12المبنة ( فى الفترع من ) 
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فرنااامت تاادريفى بعنااوان ) اسااتراتيجيات البحااث  –التحااب بمشااروم تنميااة واادرات أعضاااد هيرااة التاادري   -
 ( 2009/  8/  21إلى  2009/  8/  19العلمى ( فى الفترع من ) 

ن ) النشاار العلمااى ( فااى فرنااامت تاادريفى بعنااوا –التحااب بمشااروم تنميااة واادرات أعضاااد هيرااة التاادري   -
 ( 2013/  5/  16إلى  2013/  5/  15)  الفترع من

فرنااامت تاادريفى بعنااوان ) مشااروعات البحااوث  –واادرات أعضاااد هيرااة التاادري  التحااب بمشااروم تنميااة  -
 ( 2013/  5/  19إلى  2013/  5/  18التنافسية المحلية والعالمية ( فى الفترع من ) 

فرنامت تدريفى بعناوان                 )اساتخدام  –التحب بمشروم تنمية ودرات أعضاد هيرة التدري   -
 ( 2013/  5/  23إلى  2013/  5/  22دري  ( فى الفترع من ) التكنولوجيا فى الت

فرناااامت تااادريفى بعناااوان ) تنظااايم المااا تمرات  –التحاااب بمشاااروم تنمياااة وااادرات أعضااااد هيراااة التااادري   -
 ( 2013/  5/  26إلى  2013/  5/  25العلمية ( فى الفترع من ) 

تاادريفى بعنااوان ) العاار  الفعااال ( فااى  فرنااامت –التحااب بمشااروم تنميااة واادرات أعضاااد هيرااة التاادري   -
 ( 2013/  5/  28إلى  2013/  5/  27الفترع من ) 

فرناااامت تااادريفى بعناااوان )معاااايير الجاااودع فاااى  –التحاااب بمشاااروم تنمياااة وااادرات أعضااااد هيراااة التااادري   -
 (2013/  12/  8إلى  2013/  12/  7العملية التعليمية ( فى الفترع من )

 
 أنشطة متنوعة :

 نقابة الفنانين التشكيليين . عضو -

 عضو راب ة أساتذع الرسم واألشغال . -
بكلياة التربياة الفنياة  2010 – 2009 – 2008 – 2007شارك فى أعمال كنتارول الفرواة الثالثاة عاام  -
 جامعة حلوان . –
 ضة  .شارك فى تحكيم العديد من مسابقات الفنون التشكيلية للشبا  بالمجل  األعلى للشبا  والريا -
جامعاة حلاوان  –شارك فى العديد من أنش ة الجودع التابعاة لوحادع ضامان الجاودع بكلياة التربياة الفنياة  -

 . 2014حتى  2010من عام 
جامعة السل ان وافو  وسام التربياة  –تصميم وتنفيذ م فوعات " معر  التخصصات " بكلية التربية  -

 . 2011سل نة عمان  –الفنية 
" " جااون دولااين فرياار" بقساام  Gwendoly Fryerالمشاااركة بالحضااور فااى ورشااة الفنانااة المريكيااة "  -

 2011/  9/  25جامعة السل ان وافو  فى  –التربية الفنية بكلية التربية 
" " جوشاوباتى " بقسام التربياة الفنياة   Ghosho Yabeالمشاركة بالحضور فى ورشة الفنانة اليابانياة " -

 2011/  10/  12فى  -سل نة عمان  –جامعة السل ان وافو   –لتربية بكلية ا
( بقساام التربيااة الفنيااة بكليااة  2، التصااميم الجرافيكااى  1إعااداد توصاايف مقااررات ) التصااميم الجرافيكااى  -

 2012 -سل نة عمان  –جامعة السل ان وافو   –التربية 
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إعداد وتنفيذ دورع تدريفية وورشة عمل مصاحبة لبا بعنوان " التصميم الجرافيكى فين اإلفدام والت فيب   -
فااى الفتاارع  –لماادع خمسااة أياام وبواواا  أربعاة ساااعات يومياا   –ساال نة عماان  –" فجامعاة الساال ان واافو  

 . 27/6/2012إلى  23/6/2012من 
شااار ل اااال  وسااام التربياااة الفنياااة بكلياااة التربياااة فجامعاااة تصاااميم م فوعاااات المعااار  السااانوى الرابااا  ع -

 2012سل نة عمان  -السل ان وافو  
 . 2012 –بمدينة ) سناو ( بسل نة عمان  –تصميم شعار مركا ) سناو ( الثقافى  -
وااام فتصااميم الملصااقات اإلعالنيااة الخاصااة بالحتفااال الساانوى األول ) ألساافوم تعلاايم الفنااون الاادولى (   -

 . 2012مايو  -سل نة عمان  –كة فين اليونسكو وجامعة السل ان وافو  بالمشار 
الخاااص فاادعم ال ااال  ذوى  –وااام فتصااميم دااال  دلياال جامعااة الساال ان وااافو  لل ااال  والمااوظفين  -

 . 2012سفتمفر  –سل نة عمان  –اإلعاوة فى الجامعة 
 ل ) ألسفوم تعليم الفنون الدولى ( وام فتصميم الملصقات اإلعالنية الخاصة بالحتفال السنوى األو  -
 2013إلى  2011عضو اللجنة الدارمة لالشرا  العام على م فوعات جامعة السل ان وافو  من  -
سل نة عمان     سفتمفر  –جامعة السل ان وافو   –عضو لجنة معر  التخصصات بكلية التربية  -

2012 . 
ى لحتفاليااة اليوبياال الفضااى فجامعااة الساال ان عضااو لجنااة اإلشاارا  العااام علااى معاار  الحفاال الختااام -

 . 2012 –سل نة عمان  –وافو  
 جامعة حلوان . –الدارمه فوحدع ضمان الجودع بكلية التربية الفنية  ال باعة والنشرعضو لجنة   -
عام فن وع اد " الُمقام بقصر الفنون فدار األوبارا المصارية بمناسابه  92عضو لجنه تنظيم معر  "  -

 2013اكتوبر  –مصر  –الحتفال باليوبيل الماسى للتربيه الفنية 
 

 البحوث المنشورة ) العملية والنظرية ( :
ضاااود اساااتراتيجيات  بحاااث نظااارى بعناااوان " أثااار فاعلياااات التفكيااار المتشاااع  علاااى تصاااميم الشاااعار فاااى -

الغرباى : اخاتال  أم خاال  إلاى  –التواصل " فى الم تمر الدولى الثانى لجامعة المنياا " الحاوار العرباى 
  2010وفا  " مار  

 –واعة فيكار  –بحث عملى بعنوان ) النظم اإليقاعية لفناريات الخ  العربى فين التس يح والتجسيم (  -
 2010نوفمفر  –واارع الثقافة المصرية  –لتشكيلية و ام الفنون ا –فنقابة الصحفيين 

واعة الشبيد أحمد بسايونى  –بحث عملى بعنوان ) جماليات الملصب اإلعالنى فين التقنية والتعفير (  -
 2010يونيو  –جامعة حلوان  –كلية التربية الفنية  –
لمعاصاار كمصاادر إلثااراد بحااث نظاارى بعنااوان " الاانظم الفناريااة المتعااددع للعنصاار فااى الفاان المصاارى ا -

تصاااميم الشااااعار " فاااى الماااا تمر العاشاااار " الااادولى الثالااااث " للتربياااة الفنيااااة تحاااات عناااوان " التربيااااة الفنيااااة 
  2012عام  -جامعة حلوان  –ومواجبة العنف " فى كلية التربية الفنية 
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( واعة الشبيد بحث عملى بعنوان ) الوسار  التكنولوجية المعاصرع وأثرها على تصميم دال  الكتا   -
 2012أدس    –جامعة حلوان  –كلية التربية الفنية  –أحمد بسيونى 

بحث نظرى بعنوان " التقنيات الفنية المعاصرع وأثرها على تصميم الملصب اإلعالنى " ، فى م تمر  -
جامعة حلوان ، تحت عنوان " الفنون والتربية فى  –التربية الفنية الدولى الراب  ، بكلية التربية الفنية 

 . 2013األلفية الثالثة " ، افريل 
بحث نظرى بعنوان " المقومات الفكرية والتعفيرية كمصدر لتصميم الملصب اإلعالنى المعاصر " ،  -

يا التعليم جامعة المنوفية ، تحت عنوان " وضا –فى الم تمر العلمى الدولى الثانى لكلية التربية النوعية 
 . 2014فى ظل األلفية الثالثة " الواو  والمأمول " ، مار  

" ، فى الم تمر  بحث نظرى بعنوان " التوظيف الجمالى للفنون الرومية فى تصميم الم ويه اإلعالنية -
ية جامعة حلوان ، تحت عنوان " دور الفن والتربية فى التنم –العلمى الدولى الخام  لكلية التربية الفنية 

 . 2014البشرية " ، افريل 
بحث نظرى بعنوان " التصميم الجرافيكى ودورع فى تفعيل ال اوة الديناميكية للخ  العربى " ، فى  -

جامعة جنو   –الم تمر الدولى األول للفنون التشكيلية وخدمه المجتم  ، بكلية الفنون الجميلة باألوصر 
 . 2015، ففراير الوادى 

" الصورع الرومية ودورها فى إثراد معدلت الحركة التقديرية للوحة الاخرفية ، فى بحث نظرى بعنوان  -
جامعة المنوفية ، بعنوان " جودع التعليم وتحديات  –الم تمر العلمى الدولى الثالث لكلية التربية النوعية 

 . 2015، مار  المستقفل " 
 

 اإلشراف على الرسائل العلمية :
متغيااارات اإلساااقا ات الضاااورية وتأثيرهاااا علاااى ر ياااة التصاااميمات الجدارياااة ( رسااااله ماجساااتير بعناااوان )  -

 2013 –كليه التربية الفنيه جامعة حلوان  –للدارسه " نبال عفد النفى عفد الرحمن " 

رساااله ماجساااتير بعناااوان ) ماادخل تجريفاااى لتعلااايم عمليااات التصاااميم لتنمياااة القاادرات الفنياااة ل  فاااال ذوى  -
 –الحتياجات الخاصة  " المعاوين ذهنيا  القاافلين للاتعلم " ( للدارساه " إيماان نااجى رفعات سايد عجماى " 

 2013 –كليه التربية الفنيه جامعة حلوان 

ضود فى الفن المصرى القديم كمصدر إلثراد القيم التعفيرية فى الملصب رساله ماجستير بعنوان " ويمه ال -
 2013 –جامعة حلوان  -كليه التربية الفنيه  –" للدارسه " نجالد فتحى أحمد خ ا  " 

رسااااله دكتاااوراع بعناااوان " التصاااميم التفااااعلى كمصااادر إلثاااراد اإلعاااالن التعليماااى فاااى ضاااود اساااتراتيجيات  -
 2013 –كليه التربية الفنيه جامعة حلوان  –ت راسم أمين محمود " التواصل " للدارسه " ميرف

رسااااله ماجساااتير بعناااوان " الفنااااد التصاااميمى والقااايم اللونياااة فاااى أعماااال الفناااان  ساااامى محماااد كمصااادر  -
 –كليه التربياة الفنياه   جامعاة حلاوان  –التصميمات الاخرفية  " للدارسه " فريدع فالط عاي  الرشيدي " 

2014 
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اجستير بعنوان " المتغيرات الجمالية لفن الجليات  الروماى كمادخل تصاميمى وت فيقاة فاى النسايت رساله م -
 2014 –كليه التربية الفنيه   جامعة حلوان  –اليدوى " للدارسة " إسراد سيف الدين جمال " 

 
 : مصر -جامعة حلوان  –بكلية التربية الفنية  أنشطة وحدة ضمان الجودة

 جامعة حلوان . –الدارمه فوحدع ضمان الجودع بكلية التربية الفنية  لنشرال باعة واعضو لجنة  -

فوحادع ضامان الجاودع بكلياة منسب فرنامت ماجستير التربية الفنية تخصاص " تصاميم " شاعبة تثقياف باالفن  -
 جامعة حلوان . –التربية الفنية 

 
جامعة السـلطان قـابوس  –بكلية تربية  –أنشطة وحدة ضمان الجودة بقسم التربية الفنية 

 سلطنة عمان : –
 . 2012 –(  " 1" التصميم الجرافيكى ) إعداد توصيف مقرر  -
 . 2012 –(  " 2" التصميم الجرافيكى ) إعداد توصيف مقرر  -
 . 2012 – ( أس  التصميم)  مراجعة توصيف مقرر -
  . 2012 –(  جماليات الخ  العربىمراجعة توصيف مقرر )  –
 . 2012 –( أس  تصميم اللوحات الاخرفية )  توصيف مقررمراجعة  -

  
 

 المعارض العامة :
 – 2001    2000 – 98 – 97 – 95 – 94 – 93معار  المجل  األعلى للشبا  والرياضة "   - -

2003 - 2004 . "  
 . 1995فجامعة حلوان  –معر  الفنون التشكيلية   -
 . 1996بمحافظة الغربية  –المعر  الصيفى للفنون التشكيلية بمركا األعالم   -
 . 1998معر  صالون األعمال الفنية الصغيرع بمجم  الفنون بالامالك   -
 . 1999معر  ال الر  فجمعية محفى الفنون الجميلة   -
 . 1999صالون األعمال الفنية الصغيرع بمجم  الفنون بالامالك   -

 . 2000معر  الملصب اإلعالنى الجماهيرى بمركا الجايرع للفنون   -

 . 2000معر  ال الر  فجمعية محفى الفنون الجميلة    -

 . 2000معر  صالون األعمال الفنية الصغيرع بمجم  الفنون بالامالك   -

 . 2001معر  ال الر  فجمعية محفى الفنون الجميلة    -

 . 2001معر  صالون األعمال الفنية الصغيرع بمجم  الفنون بالامالك   -

 . 2002معر  ال الر  فجمعية محفى الفنون الجميلة    -
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 . 2002معر  صالون األعمال الفنية الصغيرع بمجم  الفنون بالامالك   -

 . 2003معر  ال الر  فجمعية محفى الفنون الجميلة    -

 . 2004غيرع بمجم  الفنون بالامالك معر  صالون األعمال الفنية الص  -

 . 2005صالون الشبا  الساب  عشر بقصر الفنون فدار األوبرا   -
 2006معر  الفنان المقيم بمركا فنون مكتبة اإلسكندرية   -
 2007المعر  السنوى لمكتبة اإلسكندرية   -
 2010المعر  العام الثالث والثالثون  -
   -ديااااوان الاااابالن الساااال انى  –العمانيااااة للفنااااون التشااااكيلية  المعاااار  الساااانوى التاساااا  عشاااار بالجمعيااااة -

 . 2011ديسمفر  –سل نة عمان 
معاار  الفنااانين المصااريين بالجمعيااة العمانيااة للفنااون التشااكيلية التابعااة لااديوان الاابالن الساال انى  فااى  -

 .   2012ناير ي -تحت رعاية السفارع المصرية بسل نة عمان  -أحتفالت ) األسفوم الثقافى المصرى ( 
 –سال نة عماان  –المعر  الادولى الثاانى للفناون التشاكيلية المصااح  للما تمر الرابا  فجامعاة نااوى  -

 2012ففراير 
تحاات إشاارا  واارع التااراث  –بالجمعيااة العمانيااة للفنااون التشااكيلية  –معاار  األعمااال الفنيااة الصااغير  -

 .  2012سفتمفر  -سل نة عمان  –والثقافة 
 –بالجمعياة العمانياة للفناون التشاكيلية  -لسنوى السااب  للخا  العرباى والتشاكيالت الحروفياة المعر  ا -

 . 2012نوفمفر  –سل نة عمان    -ديوان البالن السل انى 
سال نة    -دياوان الابالن السال انى  –المعر  السنوى العشرون بالجمعياة العمانياة للفناون التشاكيلية  -

 . 2012ديسمفر  –عمان 
بقاعاااااة  –جامعاااااة حلاااااوان  –  أعضااااااد هيراااااة التااااادري  بقسااااام التصاااااميم بكلياااااة التربياااااة الفنياااااة معااااار  -

 . 2013يناير  –"أرثربولوجى" بالامالك 
عام فن وع اد " الُمقام بقصر الفنون فدار األوبرا المصرية فى احتفالية اليوبيل الماسى  92معر  "  -

 2013اكتوبر  –مصر  –للتربية الفنية 
والُمقااام بمركااا الجاياارع للفنااون  –جامعااة حلااوان  –معاار  أعضاااد هيرااة التاادري  بكليااة التربيااة الفنيااة  -

 . 2015مار   –واارع الثقافة  –و ام الفنون التشكيلية  –بالامالك 
 

 المعارض الخاصة : 
 " . 1998جامعة حلوان  "  –بكلية التربية الفنية  –معر  بقاعة حور    -
 " .    1999معر  بأتيلية القاهرع "   -

 " .    2000معر  بأتيلية القاهرع "   -
 " .    2001معر  بأتيلية القاهرع "   -
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 " . 2005جامعة حلوان  "  –بكلية التربية الفنية  –معر  بقاعة حور   -
 " .  2010معر  بقاعة " فيكار " فنقابة الصحفيين "  -
 . 2011 –الامالك  -جامعة حلوان  –بسيونى " بكلية التربية الفنية  معر  بقاعة " الشبيد أحمد -
 . 2011معر  بمجم  الصالت المغ اع فجامعة حلوان  -
 . 2012 –الامالك  -جامعة حلوان  –معر  بقاعة " الشبيد أحمد بسيونى " بكلية التربية الفنية  -
 . 2014 –الامالك  -جامعة حلوان  –معر  بقاعة " الشبيد أحمد بسيونى " بكلية التربية الفنية  -
 

 الجوائـــز :
 حصل على عدع جوارا فى معار  المجل  األعلى للشبا  والرياضة .  -
 1995عام  حصل على الجاراع األولى فى معر  الفنون التشكيلية فجامعة حلوان   -
بمحافظاة الغربياة  –حصل على الجاراع األولى فى المعر  الصيفى للفنون التشكيلية بمركاا األعاالم   -

1996 . 
 . 2005عام حصل على الجاراع الشرفية لصالون الشبا  الساب  عشر   -

 . 2005عام حصل على جاراع المركا الثقافى للفنون بمكتبة اإلسكندرية   -
 .  2006عام حصل على الجاراع الكفرى لصالون الشبا  الثامن عشر   -
 

 المقتنيــات :
 فدار األوبرا المصرية متحف الفن الحديث  -

 مكتبة اإلسكندرية  -

 المجل  األعلى للشبا  والرياضة   -

 مركا اإلعالم بمحافظة الغربية  -

 جامعة حلوان  -

 لدى أفراد  -

 
 

 
 

 


