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  والتدرج الوظيفي العلميةالمؤهالت  : 

 

 الفنية جامعه حلوان  مدرس مساعد بكلية التربية -

" األنمثثاا الفكريثثة والفلسثثفية  لتحثثوي المفثثاهي   ثثي بحثثم مرثثترش منرثثور بعنثثوان  -

مؤتمر كلية التربية الفنية الدولي الخامس بعنوان دور الفن  ي  اإلعالن الفتوجرا ي "

 2014 والتربية  ي التنمية البررية

 .2013  يةكلية التربية  نب تمهيدى دكتوراه تخصص تصميمات زخر ية  -

بعنثوان " الحركثة اللونيثة  ثي مختثارات مثن الفثن  2012ماجستير  ي التربيثة الفنيثة  -

 المعاصر كمدخل لتدريس اللون  ي ضوء النظريات الحديثة " 

جامعثه حلثوان بتقثديريمتياز مثت مرتبثه الرثري بترتيث   –خريجه كليه التربيه الفنيثه  -

   2006سنة  -االوي على الد عه

  و حتى اآلن -2009ا يك ورسوم الكت  جرعملت كمصممت  -

  ة نقابه الفنون التركيليب هعضو -

 أتيلية القاهرة  -جماعة الكتاب والفنانين ب هعضو -
 

   : المعارض الجماعية 

  الدولية المعارض: 

 2014بأتيلية اإلسكندرية  - بعنوان تعزيز الثقا ة المعرض الدولى لفن البريد -

  2014 بأتيلية اإلسكندرية -صورة من العال  الدولي معرض ال -

 

  :المعارض المحلية 

عضثثثثاء هيلثثثثة التثثثثدريس كليثثثثة التربيثثثثة الفنيثثثثة الثثثثثانى بمركثثثثز الجزيثثثثرة معثثثثرض أ -

  2015للفنون

 2014معرض مباردة الفنانين لدع  مصر، بالمركز الثقا ي األلماني جوته  -

سلسثلة معثارض الثزمن الجميثل بقصثر األميثر ضثمن معرض الراعر أمل دنقثل مثن  -

 2014ااز 

  2014صــــالون الساقية السادس للقطت الصغيرة  -

  2013قصر الفنون بدار األوبرا المصرية  ،عاما  ن وعطاء ( 92معرض )  -

 2013، بقاعة أرت بولوجي بالزمالك معرض ممنوع السالح  -

بقاعثثثة أرت بولثثثوجي  معثثثرض أعضثثثاء هيلثثثة تثثثدريس قسثثث  التصثثثميمات الزخر يثثثة -

 2013بالزمالك 

الون ـثثـص ، 2008الون الرثثباب التاسثثت عرـثثـر ـثثـص -مهرجثثان األبثثداع الترثثكيلى  -

، صثالون الرثباب 2011الثالم والعررون صالون الرباب، 2009العررون الرباب 

 2014الخامس والعررون 

 2009صــــالون الساقية األوي للقطت الصغيرة  -



ولعثثام  2002مثثن  27،28،29 معثثرض الفنثثون الترثثكيلية واألسثثرية لجامعثثة حلثثوان  -

2005 

  2004معرض الطباعه اليدويه بين القدي  والحديم  -

  the paint of paints 2004معرض  -

 2002معرض تصمي  بعنوان ابيض واسود  -
 

 : المعارض الفردية 

  2006معرض خاص "  لونيات " بأتيلية القاهره ديسمبر   -

 
  : ورش العمل 

 2008 -بداع التفاعلي اإل  ن ورشة -

 2007 -كليه التربيه الفنيه  - تاب ورشه  ن الك -

 2007 كليه التربيه الفنيه -الررائط المسلسله رسوم  ورشه  ن -

 

  : الجوائز 

شهادة تقدير من تنظي  معرض لطلبة الفرقة الثانية بساقية عبد المنع  الصاوي  -

2014 

 2014شهادة تقدير  ي مبادرة الفنانين لدع  مصر بالمركز الثقا ي األلماني  -

 2010ضمن  عاليات مهرجان  نون األافاي العرب تقديرشهادة  -

 للتفوق العلمي والنراا الفني التاست شهاده تقدير ضمن  عاليات المؤتمر العلمي -

2005 – 2006 

التاست والعررين جامعة حلوان  ةواالسري ةالفنون التركلي اني  ي معرضالمركز الث -

2003-2004   

 
  :المقتنيات 

  (السعودية  -اإلمارات العربية المتحدةوخارجها )مصر  خلدالدى أ راد  مقتنيات   -


