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 السيرة الذاتية

 البيانات الشخصية:

 االسم / محمد عبد الفتاح أحمد المسلماني 
    م1973-2-6تاريخ الميالد / 

.ية () التصميمات الزخرففي فلسفة التربية الفنية تخصص الدرجة الوظيفية/ دكتوراه  
  الجامعة / جامعة حلوان .

.الكلية /  التربية الفنية   
  .زخرفيةالقسم / التصميمات ال

ية( قسم التصميمات الزخرف –شارع اسماعيل محمد ) كلية التربية الفنية  12عنوان الكلية / 
جمهورية مصر العربية .  –القاهره  –الزمالك   

Elmoslemany1@gmail.com   / البريد االلكتروني 
     00202 38508978تليفون منزل / 

002 37770300100تليفون محمول /   

 عضوية الهيئات والنقابات 
 عضو هيئة التدريس بكلية التربية الفنية. 

 عضو نقابة الفنانين التشكيليين .

 عضو رابطة خريجي التربية الفنية.

 عضو جمعية أساتذة الرسم واألشغال.
 الوظائف التي عما بها : 

ة الفنية( جامعة )كلية التربي ور بقسم التصميمات الزخرفيةيعمل مدرس دكتم : الوقت الحالي  2009
  حلوان.
طبيقات م انتدب لتريس مادة التصميم الجرافيكي ) الكمبيوتر جرافيك ( ومادة ت2010م : 2009

 التصميم بكلية التربية قسم التربية الفنية جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان .
ية )بدمياط( الن في التصميم لطلبة كلية الفنون التطبيقم انتدب لتدريس مادة االع2009م:2008

. ةجامعة المنصور   
لفنية ( م عمل بوظيفة مدرس مساعد بقسم التصميمات الزخرفية ) كلية التربية ا2009م :2003

 جامعة حلوان. 
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  جامعة حلوان. م عمل بوظيفة معيد بقسم التصميمات الزخرفية )كلية التربية الفنية(2003م:1997
 الدورات التدريبيه الخاصة بأعضاء هيئة التدريس: 

دورة مهارات البحث العلمي ) كلية التربية الفنية (.  م 2004  
التدريس  م  دورة مشروعات البحوث التنافسية المحلية والعالمية ) مركز تنمية قدرات هيئة2009

 جامعة حلوان ( 
(. رات هيئة التدريس جامعة حلوانم  دورة مهارات االتصال والتواصل ) مركز تنمية قد2009  
م  دورة الساعات المعتمدة ) مركز تنمية قدرات هيئة التدريس جامعة حلوان (. 2009  
م  دورة إدارة الوقت واإلجتماعات ) مركز تنمية قدرات هيئة التدريس جامعة حلوان (.2009  
لوان (.م  دورة النشر العلمي ) مركز تنمية قدرات هيئة التدريس جامعة ح2009  

 الخبرات التدريسية 
لفنية جامعة وم بتدريس مادة التصميمات الزخرفية بكلية التربية ايقم : الي الوقت الحالي  1997
.حلوان  
م  تدريس مقرر التصميم في الطبيعة لطلبة الفرقة االولي .2009م: 1997  
م  تدريس مقرر التصميم في التراث لطلبة الفرقة الثانية . 2009م:1997  
م  تدريس مقرر اللون في التصميم لطلبة الفرقة الثالثة . 2012م:9971  

تدريس مقرر توظيف الخط العربي في اإلعالن لطلبة الفرقة الرابعة .  م2012م:1977  
م تدريس مقرر اللوحة الزخرفية لطلبة الفرقة الخامسة. 2009م:1997  
لفرقة الثالثة م تدريس مقرر التصميم الجرافيكي ) الكمبيوتر في التصميم ( لطلبة ا2009م:2004

 ودورات االنتاج الحربي بكلية التربية الفنية.
ة المجلس م اإلشراف والتدريب في مهرجان الفرعون الذهبي )ورشة الحلي( تحت رعاي2007م:2006

 االعلي لألثار )مصر ( .
ية التربية الفنيه بكلف والتنسيق لمعارض طلبة الفرقة االولي والثانية والثالثة م االشرا2005م:1997

   بقاعة العرض الخاصة بالكلية. 
 المعارض الفردية :

(Art Corner)بالزمالك    معرض فردي  م2011 

معرض فردي  م  2010 (Art Corner)بالزمالك   

الفرنسية للفنادق.معرض فردي لتصميم الحلى بمقر الشركة المصرية  م 2000  
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 معرض فردي بقاعة سمراء بالمعادى. م 1999

 معرض بأتيلية القاهرة ) قاعة محمد ناجي (. م 1999
 المعارض الجماعية

يين بالزمالك. م معرض جماعي ألعضاء هيئة التدريس بكلية التربيه الفنية بقاعة الدبلوماس2012  
ه المتحده. االمارات العربي –للفنون بدبي  م معرض جماعي بعنوان ) تقاسيم ( بجاليري أرا2012  
وديه . باتليه جده للفنون المملكة العربية السع –( 5م معرض جماعي بعنوان )مختارات عربيه 2012  
وره(. م معرض جماعي بقاعة الهناجر بدار االوبرا المصريه)مصر في عيون صانعي الص2012  
حرين .البارح للفنون بمملكة الب اليري بج –بعنوان )تنويعات عربية(  م معرض جماعي2012  
.بالتحمع الخامس بالقاهره الجديدهمعرض جماعي بمبني الداون تاون م  2011  

معرض جماعيم 2011 (Art Corner) .بالزمالك    
. الزمالكب(   Art Corner) 2010 معرض جماعيم   

.عضاء هيئة التدريس بجامعة حلوانلمشاركه في معارض أ م ا2009م : 1999  
.معرض صالون األعمال الصغيرةم 2004م : 2000  
. مركز الثقافي الفرنسي ببور سعيدمعرض جماعي في الم 2005  
تحررت رعايررة مجلررس  لررى فررى مصررر بفنرردق شرريراتون القرراهرةمعرررض لمصررممى ومصررنعى الحم 2001

 الذهب العالمى.
.الئع بجمعية محبى الفنون الجميلةعرض الطم م2001م :1998  
1999.داع بمراسم االقصر نحة اإلبم م1999  
 .معرض حماعي  بقاعة حورس ) كون واحد (م 1998
 .معرض جماعي بقاعة حورس ) الخط والفراغ فى التصميم (م 1998
 . (جاذبية سرى مسابقة الفنانة )معرض م 1996

 المقتنيات
 له العديد من المقتنيات لدي افراد داخل مصر وأمريكا وفرنسا 

 ( بالتجمع الخامس في القاهره الجديده  Lake view) له مقتنيات بفندق 
 الجوائز:

 .1998جائزة الجباخنجي لألول على الدفعة  -1

 .1998جائزة جمعية فناني وكتابى وأعالمى الجيزة للتفوق الدراسى -2
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 .1998جائزة رابعة تصوير باأللوان المائية ) مسابقة كامل الغندور( -3

المي للوصررول للتصررفيات النهائيررة فررى مسررابقة اإلبررداع الحررر تقرردير مررن مركررز الررذهب العرر شررهادتي -4
 .2003للتصميات الذهبية ) حلى ( 

 .( 2003جائزه أولي في النحت )مسابقة كمال عبيد للنحت  -5
 (.2006شهادة تقدير من المجلس األعلي لآلثار )مرحان الفرعون الذهبي الصغير  -6
 

  

 

 

 


