
 السيرة الذاتية

 .البيانات الشخصية1

 مصطفى : االسم االول

 محمد رشاد ابراهيم : أسم العائلة

 08/12/1951 : تاريخ الميالد

 متزوج : الحالة االجتماعية

 مصري : الجنسية

 مسلم : الديانة

 التربية الفنية : التخصص العام

 التصميمات الزخرفية : التخصص الدقيق

 استاذ متفرغ : الحاليةالوظيفة 

وادي  6 عمارة 1ش :  عنوان السكن

  القاهرة  -حلوان  -حوف 

  جامعة حلوان -التربية الفنية  : عنوان العمل

 02/23700957 : تليفون المنزل
 

 01004862510 : الهاتف المحمول
 

  : البريد االلكترونى

hemotrika22@hotmall.com  

 

 العلمية.الشهادات 2

 البلد المعهد / الجامعة التعليم                                     الفترة

 مصر                    المعهد العالى للتربية الفنية      بكالوريوس                                    1974

 جامعة حلوان                   مصر -كلية التربية الفنية    ماجيستير                                                1981

 جامعة حلوان                   مصر -دكتوراه                      كلية التربية الفنية                                1985

 .التدرج الوظيفي3

 المكان الوظيفة إالى الفترة من

 التربية الفنية مساعدمدرس  16/12/1985 08/03/1981

 التربية الفنية مدرس 29/04/1993 16/12/1985

 التربية الفنية معيد 08/03/1981 04/01/1976

 التربية الفنية استاذ مساعد 17/03/2002 29/04/1993

17/03/2002 
 

 التربية الفنية استاذ

 

 .عضوية الهيئات و المنظمات المحلية و الدولية4



 نوع العضوية أسم الهيئة أو المنظمة تاريخ أنتهاء العضوية فى منتاريخ العضوية بدأ 

 عضو عامل        نقابة الفنانين التشكليين  15/04/1977

 عضو عامل        رابطة خريجى التربية الفنية  15/03/1976

    

    

 

 .الوظائف اإلدارية5

 المكان الوظيفة تاريخ أنتهاء الوظيفة فى تاريخ بدأالوظيفة من

 جامعة حلوان -رئيس قسم التصميم        كلية التربية الفنية              8/10/2011       8/10/2008       

 السعودية                        -الجوف  -رئيس قسم التربية الفنية             كلية المعلمين           2000         -       1996       

                                             

 اللجان العلمية -6
اللجنة العلمية الدائمة لوظاف األساتذة و األساتذة المساعدين            -عضو لجان فحص  وتحكيم االنتاج العلمى  -    

 جامعة حلوان -كلية التربية الفنية  -)تربية  فنية(  

                      2016                          2008عضو  مجلس كلية  التربية الفنية                                         -   

                     2011                          2009عضو لجنة   الدراسات العليا                                              -   

 جامعة حلوان -كلية التربية الفنية 

 جامعة حلوان   .                                                     -عضولجنة وضع االئحة الجديدة ) مرحلة البكالوريوس ( كلية التربية الفنية   -  

    معة حلوان    .                                                                                                               جا –كلية التربية الفنية  -عضومجلة أبحاث في التربية الفنية و الفنون    - 

                                    عضو لجان إختبارات القبول لمرحلة التأهيل للدكتوراه   .                                                                        - 

                                                          عضو لجان إختبار القدرات الفنية  كلية التربية الفنية   .                                                                        -

لمرحلة البكالوريوس و الدراسات العليا   .                                                                                     عضو لجان وضع األسئلة و التصحيح   -

                             عضولجان الكنترول لمرحلتي البكالوريوس و الدراسات العليا  .                                                                      -

                                                عضولجنة وضع دليل الدراسات العليا ) نظام الساعات المعتمدة (  كلية التربية الفنية .                                              - 

سم التصميمات الزخرفية ) نظام الجودة  (                                    توصيف مقررات مرحلة البكالوريوس و الدراسات العليا بق -

 جامعة حلوان . -كلية التربية الفنية 

                                  كلية التربية الفنية .                                                                              -عضولجنة البت في شكاوى أعضاء هيئة التدريس    - 

 األشراف على رسائل الماجيستير و الدكتوراة ومناقشتها فى جامعات حلوان والقاهرة وعين شمس ودمياط .-

 .تأليف ونشر الكتب7

 بيانات الكتاب م

 جماليات الخط العربي في التصميمات الجرافيكية و المطبوعات عنوان الكتاب 

 

 محمد رشاد ابراهيما.د/مصطفي  المؤلفون

 
 

 
 

 

 


