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 المؤهالت العلمية :
 

بتقدير جيد جداً مع مرتبة   –م  1998كلية التربية الفنية ـ جامعة حلوان ـ عام  منـ تخرجت 
  ثالث الدفعة . –الشرف 

 
ــة ـ كليـة التربية الفنية ـ جامعة نفس العام بقســـم الـتـصـميمات الزخرفي ىـ عينت معيدة ف

 حلوان . 
- جامعة حلوان  -مقرر التصميمات الزخرفية  – كلية اإلقتصاد المنزليقامت بالتدريس فى 

 .  م 2000
ـ حصلت علي درجة الماجستير في التربية الفنية عن رسالة عنوانها :  دور الخيال فى تصميم 

 م 2003عام    -الملصق المعاصر
" The imagination’s role in the experimental concept in designing  the 

contemporary poster " 

تتناول الباحثة مدخل من المداخل الهامة فى تصميم الملصق المعاصرر وهرو  :  موضوع الرسالة
 دور الخيال للمصمم من خالل إعالء العوامل الفكرية فى تصميم الملصق المعاصر . 

 
 ً  درجة الماجستير . ىنفس القسم والكلية منذ حصولها عل ىمساعداً ف ـ عينت مدرسا

 

ـ حصلت على درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الفنية تخصص ) تصميم ( عن رسالة 
 م2008عام  -أساليب الحيل البصرية ودورها فى تصميم الملصق اإلعالنى عنوانها  : 



“Method of visual tricks and their role in designing poster " 

 
تكمن أهمية البحث فى فتح مداخل جديدة لتدريس وتصميم الملصق اإلعالنى موضوع الرسالة :  

 واإلفادة من أساليب الحيل البصرية للوصول لحلول تصميميه مبتكرة فى الملصق .
   
 درجة الدكتوراه .  ىعينت مدرساً بنفس القسم والكلية منذ حصولها عل  -

عنوان البحث " تفعيل دور الملصقات اإلرشادية التحذيرية في تنمية ثقافة  -نشور بحث م  -
المؤتمر العلمى العاشر  -األمن والسالمة لدى المواطن المصري داخل أنفاق مترو القاهرة " 

والدولى الثالث لكلية التربية الفنية "تحت عنوان " التربية الفنية ومواجهة العنف "المحور 
 .التربية الفنية ومواجهة العنف على البيئة " مواجهة سلبيات الشارعالرابع : " 

 
 

 : أنشطة
 

 .م 2008طب اإلسكندرية   عـــأم   –ورشة عمل تأهيل النوعيات للجودة  -

 .م 2009المشاركة فى اتوبيس الفن الجميل   -

 .م 2009المساهمة فى وضع المقررات للفرق الدراسية الخمس   -

 .م 2009ضع خطط لمقررات مرحلة البكالوريوس اإلشتراك فى و -

 .م2009الجودة والتأهيل  لإلعتماد  المشاركة فى وضع معايير القيادة والحكومة فى مشروع -

 .م 2009 فريق عمل المكتبة للجودة واإلعتماد - 

 2005للفرقة الثالثة  ، الرابعة لمرحة البكالوريوس لألعوام من  لمساهمة فى اعمال الكنترو -

 .م2010حتى 

 .م 2010المشاركة فى فريق عمل الخطة البحثية  -

 .م 2010المشاركة فى ملتقى فنون اآلطفال العرب ) فريق الجرافيك (  -

 .م 2010المساهمة فى لجنة األعالم التابعة للجودة واإلعتماد  -

 .م 2010ورشة قاعدة البيانات للجودة واإلعتماد  -

غلفة القطاع الطبى لمشروعات التطوير المستمر والتأهيل أ القيام بالمشاركة فى تصميم -

 .م 2010لإلعتماد 

 .م 2010اإلشتراك فى أعمال الكنترول للدراسات العليا للعلم الدراسى  -

 .م 2010عضوية لجنة تحكيم طالب سلطنة عمان فى الملحقة الثقافية العمانية  -

 .م 2010الدراسات العليا المساهمة فى فريق عمل تعديل اللالئحة الخاصة ب -

 .م 2010اإلشتراك مع فريق عمل نشر البحث العلمى  -

 .م2010توصيف مقررات الفرقة الرابعة والخامسة  -

 م.2011 منسق لمقررات الفرقة الثالثة )تربوى ( -

 م.2011لعام ، الدراسات العليا  لمساهمة فى اعمال كنترو -



رى المعاصر للفنانين الشباب التابع لبنك التعمير تنفيذ مطوية وبنـــر بمعرض الفن المص -

 .م 2011واإلسكان 

تحت عنوان "  كلية التربية الفنية "ر العلمى العاشر والدولى الثالث ل" المؤتمفى  ساهمت  -

 م .2012لجنة الدعايا واإلعالن  – التربية الفنية ومواجهة العنف "

 م .2012لفنية عام تنفيذ دعوات اليوم المفتوح لكلية التربية ا -

 الدورات التى حصلت عليها:
 

 .لمانية بمعهد )جوته(دورات في اللغة األ    

 . جامعة حلوان –دورة إعداد معلم 

 . جامة حلوان –دريس الفعال تدورة ال

 . جامعة حلوان  -دورة البحث العلمى

 . جامعة حلوان –دورة إستخدام التكنولوجيا فى التدريس 

 . جامعة حلوان –شركة ميكروسوفت  –اإللكترونى دورة فى المحتوى 

 . جامعة حلوان –كلية  التربية الفنية – ICTدورة  

 

 المشترك بها:العضوية الجمعيات و

 .عضو بنقابة الفنانين التشكيلين  -

 . عضو برابطة خريجي التربية الفنية -

 

 : المعارض

 

 .م 2010  - القاهرة أتيلية –جماعى ( كولكشن  )

  .م 2010  - مركز محمود مختار –عى ( صالون القطع الصغيرة جما )

 . م2010  -الفنية  كلية التربية –( معرض "إشـارة " قاعة حورس  ردى) فـ

 م. 2011 -مركز محمود مختار  –) جماعى ( صالون القطع الصغيرة 

المصرى المعاصر للفنانين الشباب) بنك التعمير واإلسكان  ( معرض الفن جماعى )

 .م2011(

 م .2011( C.D) جماعى ( معرض سى دى )

م 2011 -كلية التربية الفنية –) فـردى ( معرض " ظل وشكل " قاعة الشهيد أحمد بسيونى 

.  

 م.2012 –ساقية عبد المنعم الصاوى   –) جماعى ( نحن 

 

 



 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


