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   الذاتية السيرة
 

 

 االسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 
 

 

  أيمن رمزي حبشي 

 

 الوظيفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 

  طباعة المنسوجاتو تصميم أستاذ 

 العمةةةةةةةةةة  عنةةةةةةةةةةوا 
 

  القاهرة  – العباسية– رمسيس شارع 365

 العمةةةةةةةةة  تليفةةةةةةةةةو  
 

24674381-24674440  

 المةةةةةةةةةةي   تةةةةةةةةةةار  
  

15 /8 /1967  

     القةةةةةةةةةةوميالةةةةةةةةةةر م 
 

26708150101779  

 جنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيةال
 

     مصري 

 الحالةةةة امجتما يةةةة
 

 متزوج 

 النةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوع
 

 ذكر

 محةةةةةةةةةةة  ا  امةةةةةةةةةةةة
 

 القاهرة-شبرا  –شارع محمد الجبالي الساح   29

 المنةةةةةةةةز  تليفةةةةةةةةو  
 

22326673 

 الموبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 

01001273448 

 املكترونةةةة  البر ةةةةد
 

habashyaiman@yahoo.com       aiman_habashy@sedu.asu.edu.eg 

 
 
 
 
 
 
 
   

_habashy@sedu.asu.edu.egaiman  

 املكترونةةة  المو ةةة 
 
 

https://plus.google.com/116389299394770634880 
 

   :العلمية المؤه ت: أوما 
 

 العلمية   الدرجة

 
 سنة الحصو 
 عل  الدرجة

 الجهة المانحة /الجامعة  المعهد  – الكلية التخصص الد يق  العام  التخصص

 بكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالور و 
  

 جرافيك 1991
  رسوم متحركة

 فن كتاب و 
 وفن الكتاب

 ة حلوا معجا يلةالجمالفنو  

 (1) العةةةةةةةةام دبلومالةةةةةةةة
  

 جامعة عين شمس  ة النو ية ربيالت عهطبا التربية الفنية  1993

 (1الخةةةةا  ) دبلومالةةةة
 

 ن شمس جامعة عي التربية النو ية  طباعه التربية الفنية  1995

 الماجسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتير
 

  جامعة عين شمس التربية النو ية  طباعه التربية الفنية  2000
 معا    
 
 

 الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدكتورا 
 

 جامعة عين شمس  التربية النو ية  طباعه التربية الفنية  2004
 
 

 

 

 البيانات األساسية 

mailto:habashyaiman@yahoo.com
mailto:aiman_habashy@sedu.asu.edu.eg
mailto:aiman_habashy@sedu.asu.edu.eg
https://plus.google.com/116389299394770634880
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   ملحوظة:

لة من الواليات المتحدة  دعاالبكالوريوس والماجستير والدكتوراه م  ةمن درجكل  
 The world   هيئة األمريكية المعتمدة للخدمات التعليمية  ال  األمريكية بواسطة

education service In 

 

 :ستيرالماج  رسالة  عنوا 

 العربيةةةةةةةةةةةةةة لغةةةةةةةةةةةةةةاب
 

  مطبوعةمعلقات   نتاج   وام ستنس ة ر الحر  بالشاشة الطباعةتطو   الدمج بين طر قتي 
 الثانو ة  المرحلةغير نمطيه لط ب 

 األجنبيةةةةةةةةةةة باللغةةةةةةةةةةة
 

Camping between stencil and silk screen methods to enrich 

traditional hanging wall for secondary school level 

 :الدكتورا   رسالة  عنوا 
 العربيةةةةةةةةةةةةةة بالغةةةةةةةةةةةةةة

 

 الحائطيةمن سطح بارز وغائر إلثراء المعلقات  جةلالمعا ةشمق األطرق لطباعة 

 األجنبيةةةةةةةةةةة باللغةةةةةةةةةةة
 

Method to print the treated fabrics. 

 From relief and bas - relief surface to enrich the wall hanging  
 

 : الوظيفي التدرج: ثانياا 
 

 ت م حظا جامعة ال الكلية  القسم  تار   الدرجة الوظيفة 

 ديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمع
 

16/12/1995  
//1995 

  وزارة التعليم العالي التربية النو ية  التربية الفنية 

 دةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيمع
   

  وزارة التعليم العالي التربية النو ية  التربية الفنية  1/3/1998
 دمةةةةةةدر  مسةةةةةةاع

 

  عين شمس  بية النو ية التر  التربية الفنية  1/4/2001

 مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدر 
 

  عين شمس  نو ية الة بيالتر  التربية الفنية  2005/3/28

 أسةةةةةةةةتاذ مسةةةةةةةةاعد
 

  عين شمس  التربية النو ية  التربية الفنية  2011/ 21/8

 أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتاذ
 

  عين شمس  التربية النو ية  التربية الفنية  28/3/2018
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  :التدر س هيئة  درات ومشروعات تنمية الدورات :ثالثاا 
 

   الدورة عنوا   م

 Title 

   المكا 
Place 

 الجهة المنظمة  
 Organized Association 

   التار  

 Date 
 مدرب / متدرب 

والتدر س  التفاعلي الفيديو  1
 التفاعلي 

One line ية  ة التربية النو يلك
وكالة الدراسات العليا  
  بالتعاو  م   سم
 ليم تكنولوجيا التع

 عين شمس عة جام

18/1 /2021 

 متدرب 

 Microsoft  365تطبيقات  2
Office التعليم ا لكتروني  في 

One line ية  ة التربية النو يلك
وكالة الدراسات العليا  
بالتعاو  م   سم  
 تكنولوجيا التعليم 

 عين شمس جامعة 

11/1 /2021 

 متدرب 

غة فنيات تصحيح أخطاء الل 3
 لتربو ة في البحوث االعربية 

One line ية  ة التربية النو يلك
وكالة الدراسات العليا  

م    م   سبالتعاو
 تكنولوجيا التعليم 

 عين شمس جامعة 

28/ 12 /
2020 

 متدرب 

مركز ضما    استراتيجيات التعليم والتعلم 4
 ةالجو 

 ية  ة التربية النو يلك
 عين شمس جامعة 

23:24  
 متدرب  2019 يسمبر

ا   مركز ضم البرامجي  تما عامنظام  5
 ة الجو 

 ية  لية التربية النو ك
 شمس عين جامعة 

17:18  
 متدرب  2019مبر يس

امستراتيجي لمؤسسات طيط التخ 6
 التعليم العالي

مركز ضما   
 ةالجو 

 18:19 عين شمس امعة ج
 متدرب  2019  يونية

مركز تنمية   متصا  الفعا ات امهار  7
 القدرات 

 جامعة 
 عين شمس 

28:29   
 2018فبراير  

 متدرب 

مركز ضما    الفكر ة  ةوق الملكيقح 8
 ةالجو 

ن  عي جامعة-سنلاكلية 
 مس ش

16:17   
 2015  ر ام

 رب متد
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مركز تنمية   أخ قيات البحث العلمي 9
 القدرات 

 جامعة 
 عين شمس 

17: 18  
 2015ر نوفمب 

 متدرب 

مركز تنمية   وامجتماعاتالو ت إ ارة تنظيم  10
 القدرات 

 جامعة 
 عين شمس 

15: 16  
 2015نوفمبر 

 رب متد

مركز تنمية      العلميةتمرات المؤ  تنظيم 11
 القدرات 

 جامعة 
 عين شمس 

15: 17 
 2012 مايو

 متدرب 

مركز تنمية   النشر الدولي 12
 القدرات 

 جامعة 
 عين شمس 

5: 7 
 2012مايو 

 متدرب 

مركز تنمية   بحثي إ ارة فر ق  13
 القدرات 

 جامعة 
 عين شمس 

23: 25   
 2010فبراير  

 متدرب 

 جامعة  كلية العلوم س ر في التد ولوجياالتكن استخدام 14
 عين شمس 

27:29 
 2007مار  

 متدرب 

 جامعة  كلية التربية  دة المعتمت  اعاسال 15
 عين شمس 

17:19 
 2007مار 

 متدرب 

 جامعة   التربية  كلية تصميم المقرر  16
 عين شمس 

16:18 
 2006 يسمبر 

 متدرب 

 جامعة  كلية العلوم ر سالحديثة في التد امتجاهات 17
 ن شمس يع

28:31 
 2005ر ام

 متدرب 

 جامعة  أللسنكلية ا الفعا مهارات العرض  18
 س شم نعي

14 :17 
 2005مايو 

 متدرب 
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   :األخرى  الدورات: رابعاا 
 

   الدورة عنوا   م
 Title 

 كا   الم
Place 

 لمنظمة الجهة ا
 Organized 

Association 

   التار  
 Date / مدرب  

 متدرب 

يمية  تعل فنيةوورشة عم    ورة  1
 لتنفيذ جدار ات تراثية 

مركز شباب  
   لمية الز توح

  -القاهرة  محافظة
 والر اضةب ة الشبامدير  

 العامة  ارةاإل -بالقاهرة
 الط ئ 

10-15  
 مدرب  2020 أكتوبر

كاء الصناعي في  ذاستخدام ال 2
 التعليمية  ةالعملي

Online   طاع الدراسات العليا 
جامعة عين   -البحوث و 

 شمس 

 بر اكتو 10
 متدرب  2020

تنمية بعض وورشة عم   ورة  3
 ةلمرح أطفا لدي  ةي مفاهيم البيئال

 الط ئ  

 مركز 
 شباب شبر 

  -القاهرة  ظةمحاف
 والر اضةمدير ة الشباب 

 إ ارة الط ئ   -بالقاهرة

18-25  
 أغسطس
2020 

 مدرب 

4 MAICROSOFT TEAMS Online  لعليا   طاع الدراسات ا
عين   جامعة -والبحوث 
 مس ش

 سبتمبر /9
 متدرب  2020

التعليم   سم تكنولوجيا  Online العلمي  التمثي  البصري للمحتوي  5
ة  عاو  م  وكالتلبا

 الدراسات العليا 

 /سبتمبر 1
   متدرب 2020

العروض التعليمية التفاعلية في   6
Microsoft 365 

Online   سم تكنولوجيا التعليم 
ة  كالبالتعاو  م  و 

 الدراسات العليا 

 سأغسط/ 24
 متدرب  2020

ا  ت العليلدراسا طاع ا Online التوقي  ا لكتروني  7
عين   ةجامع  -والبحوث 
 مس ش

 يوليو 29
 متدرب  2020

 متدرب    بر ا21 طاع الدراسات العليا   Online  خا لكترونية من  ا تامختبارا 8
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عين   جامعة -والبحوث  المي  الجامعي 
 مس ش

2020 

ات  وفنيني انشاء المقرر ا لكترو  9
 دمية تقالالعروض  بث

Online يا  راسات العللدا  طاع
عين   عةجام -والبحوث 

 شمس 

يو  يول11
2020 

 ب ر دمت

  ضما وحدو اممتحانية  الور ة 10
  الجو ة

 كلية التربية النو ية 
 ن شمس جامعة عي

 أكتوبر  16
2018 

 متدرب 

وطرق   رونية تلكا   باراتعم  امخت 11
 و  مين ييمها اتق

 تكنولوجياوحدة 
 ت المعلوما

 و ية ربية النكلية الت
 ن شمس يع جامعة

 مار    20
2018 

 متدرب 

 one noteيق من تطب امستفا ة 12
 او  مين

تكنولوجيا وحدة 
 معلومات ال

 كلية التربية النو ية 
 ن شمس جامعة عي

 فبراير  26
2017 

 متدرب 

ت قرراإلي متحو   المقررات  13
ق واستخدام وتسو  ونية  كتر ال

من  ب    تجةالمنالمقررات 
 األخرى  ةصر المالجامعات 

 
يم لتعالمركز 

 ي ا لكترون

 
 ن شمس عيجامعة     

 
 مايو   12

2015 

 ب متدر 

14 
خدمة  ز البمرك    ورة لغة إنجليز ة

و ر  طتو  العامة
 المجتم  

 جامعة 
 عين شمس 

 متدرب   2003

 ة عماج اتنالب كلية إعدا  المدر  الجامعي 15
 ن شمس يع

31 /8: 16/9  
2002 . 

 ب متدر 

16 
 

  ورة لغة إنجليز ة 
  مركز

تطو ر اللغة 
  ة يز جلا ن

  جامعة-بية التر كلية 
 شمس ن عي

 إل سبتمبر  25
ر  ب م يس  25

1999 

 ب ر متد

نو ية  التربية ال معيدي كليات 17
 ور اض األطفا 

 وزارة   لية التربية ك
 التعليم العالي

7 :26 
 1997سبتمبر  

 ب در مت

معهد الخدمة   تعليم الفنو  للط ب الموهوبين  18
 امجتما ية 

 مدرب  2004/2005 ليم العاليتعالرة وزا
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19 
امة ا  ارة الع  ك اييللموز ة الفني الورشة

 للشباب
 مدرب  2014/2015 والر اضةباب شلة امدير  

20 
كلية التربية   نسوجاتصباغة وطباعة الم 

 النو ية 
مركز الفنو  )الخدمات 

 ية( النو 
1/2  :
30/4 /2015 

 مدرب 

21 
كلية التربية   لألطفا الرسم تعليم 

 نو ية ال
ت مامركز الفنو  )الخد
 النو ية( 

1/6 :31 
8/2015 

 مدرب 

ية  بر الت كلية ر ر ةطباعة الشاشة الح 22
 النو ية 

نو  )الخدمات الف مركز
 النو ية( 

26 :29/1  
0200 

 مدرب 

 
 
 

 : التخصص مجا  في الفر ية والجما ية والمحلية   ة ليدو ال  يةالعلموالمؤتمرات   البحوث:  اا خامس
 

 

 التخصص:   المنشورة محلياا ف  مجا  كةالمشتر او لفر ية ا  ية علمال البحوث -1
    تار  ة النشر هج المجلة  م اس بحث  ال  عنوا   م

   نشرلا
 م حظات 

1 

الحديةث لطباعةة  وا  الفةن  لب  كمدخة  
مطبوعة الطبعة    مستحدثةة  بأسلوب 

 ية تهالمناحدة الو 
Modern art as an approach 

to printing innovative 

templates printed in the style 

of one finished print 

ة  مجلة المصر لا
للدراسات 

 خصصةالمت

-النو يةية تربلاكلية 
 س عين شم جامعة

 العد  الراب 

 إبر  

 حكمةة ممجل 2007

2 

النصفية   واأللوا   الشاشة  الوا   حساب 
طبا الر مية  ثراء  الشاشة  عة   

Calculating color and 

halftone screen to enrich 

digital screen printing 

 بحوث في التربية
 و  والفن الفنية

 فنيةال كلية التربية
 أغسطس ة حلوا  عمجا

2011 
 لة محكمةجم

3 

لألبيض واألسود   طباعة األلوان النصفية
  علي مقياس التدرج الرمادي

Printing Black and White 

Halftones to the AD230 

Grayscale 

 بحوث في التربية
 والفنو   الفنية

 التربية الفنية يةكل
 جامعة حلوا  

الساب  
   ثو  والث  
بر  سبتم 

2012 

 محكمة ةلمج
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4 

كمثير   تيب  السيانو  اسلوب  استخدام 
  تإبداعي في طباعة المنسوجا

Using the cyanotype method 

as a pathetic creative in  

textiles printing 

التربية  في حوثب
 الفنية والفنو  

 لفنيةية التربية الك
 حلوا   ةمعجا

لعد   ا
  امثنين 

 ربعو  واأل 
 2014مايو

 مةمجلة محك

5 

الرمامعد  حساب الدرجات  دية  الت 

على  المطبوع األة  فصل  لوان  أفالم 

الطباعوتأثير جودة  علي  بالشاشة ها  ة 

 المصورة  ةالحريري 

calculation of gray scale 

ratios printed on color 

separation films and their 

effect on quality of imaged 

silkscreen printing 

  المصر ة جلةالم
 تاراسللد
 متخصصةلا

-النو ية كلية التربية
 عة عين شمس جام

العد  
الساب  
 عشر
  يسمبر
2017 

 مجلة محكمة

6 

ضو  في  بالمونوتيب  الطباعة   ء تدريس 

ا  التجريدية إلثراء  الفنية  التعبيرية  لقيم 

 عدادية المرحلة اإلب لدي طال

  المجلة المصر ة
 تاراسللد
 متخصصةلا

خامس  المؤتمر العلمي ال
بعنوا   لث والدولي الثا
لمية االع  امتجاهات

معاصرة وتطور  ال
 التخصصات النو ية 

-20العين السخنة )
 ( 2018راير فب22

العد   22
الثامن 
عشر 
)المجلد 

ثالث(  لا
  خا  عد 

فبراير 
2018 

 محكمة لةمج
 بحث مشترك

7 

ال  اإلفادة امن  ثراء إ  في  ةيلملمسقوالب 

 لق الطباعي قيم الجمالية للمعال

Benefit from the texture 

templates to enrich the 

aesthetic values of the 

printed hanging 

  ةالمصر  جلةالم
للدراسات 

 متخصصةال

-و يةنة الية التربيلك
 امعة عين شمس ج

العد  
من الثا

   والعشرو
 أكتوبر 
2020 

 مجلة محكمة
 بحث مشترك

8 

بالصبغات واألمالح    األقمشةمعالجة    أثر

 للرسم المباشر  الجماليةالقيم  على

The effect of treating fabrics 

with dyes and salts on the 

aesthetic values of direct 

painting 

  المجلة المصر ة
للدراسات 

 صصةالمتخ

-ة يلنو اة بيكلية التر 
 جامعة عين شمس 

العد  
 الث ثو  
 إبر  
2020 

 مجلة محكمة
 بحث مشترك
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   :مجا  التخصص  في مية للعا  ت مراالمؤت-2

 العربيةةةةة باللغةةةةة البحةةةةث عنةةةةوا 
 

 سيانو لاوع بطر قة التصميم المطب عل لونية لتأثير الدرجات ا

 ةاألجنبيةةة باللغةةةة البحةةةث عنةةةوا 
 

The effect of coloring ton on printmaking made by 

Cyanotype method 
 

 لمنظمةةةةةةةةةةةةةةةالجهةةةةةةةةةةةةةةة ا
 

 2014نوفمبر  6-5 ر نشلا  هسن األر   – الز تونةجامعة 

 نةةةةةةةةةةةةةةةةةةوع المةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤتمر
  

فيكي  االجر  التصميم-المؤتمر الدولي الراب  
 لة بين المهنية والرسا

 ء إلقا-حضور ة بحث كة ر اشالم نوع

 

 العربيةةةةة باللغةةةةة ثالبحةةةة عنةةةةوا 
 

النق   اثة في طباعةدحال دعما ب  في عصر البصري الخداع فن ت ماليامن ج ا فا ة
   الحراري الر مية

 بيةةةةاألجن لغةةةةبال ثالبحةةة عنةةةوا 
 

Benefit from the aesthetics of Op art in the era of 

postmodernism in  Printing of digital thermal transfer 
 

 ظمةةةةةةةةةةةةةةةنالجهةةةةةةةةةةةةةةة الم
 

 2017 اير بر ف 13-12 النشر  سنه ن شمس عة عي امج –كلية التربية النو ية 

 نةةةةةةةةةةةةةةةةةةوع المةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤتمر
  

–اني  العلمي الراب  والدولي الثمر المؤت
 ورؤى ضر تحديات الحا نوعي:لام يلعالت

 المستقب  

 إلقاء -ورضح  ة ثبح المشاركة  نوع

 ةيةةةةبر الع باللغةةةةة البحةةةةث عنةةةةوا 
 

 ة مشروع ام  يراسالدب التربية الفنية في مرحلة قترح  عدا  ط برنامج تعليمي م
 الترخيمة المنسوجات بتقنية عا طبا  في مجصغير   إنتاجي

 بيةةةةاألجن باللغةةةة البحةةةث عنةةةوا 
 

Educational program proposal for the preparation of art 

education students in the study phase of the project to 

establish a small productive project in the field of textile 

printing by marbling technique 
 

 مةةةةةةةةةةةةةةةالجهةةةةةةةةةةةةةةة المنظ
 

 2016/إبر   12-10 النشر  سنه   لواح معةجا  –كلية التربية الفنية 

 مةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤتمرنةةةةةةةةةةةةةةةةةةوع ال
  

 ا  سالمؤتمر الدولي ال
 ر بات التغيي يم الفنو  ومتطل علت 

 القاء -حضور ة بحث المشاركة  نوع
 ثالث عشر   الدالع

 

 العربيةةةةة غةةةةةللبا البحةةةةث عنةةةةوا 
 

لناتجة عن  مية اجنالا  األشك  عل الصباغة  يات وأسلوب لي  تعليمي لتأثر الط
 ب العقد والربطأسلو 

 ةجنبيةةةألا ةباللغةةة البحةةةث عنةةةوا 
 

An educational guide to the impact of folds and method of 

dyeing the stellar shapes resulting from the tie and dye 

method 
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 الجهةةةةةةةةةةةةةةة المنظمةةةةةةةةةةةةةةة
 

 2016 ر النش سنه شمس  ة عينجامع –  يةالنو كلية التربية 

 نةةةةةةةةةةةةةةةةةةوع المةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤتمر
  

  تطو ر-الدولي األو  الثالث و  تمرالمؤ 
 ة يات البينفي ضوء الدراسنوعي يم اللعلتا

 إلقاء –  ورحض ة بحث المشاركة   نوع
 لثالث عشر ا   العدر    بإ

 

 

 العربيةةةةة باللغةةةةة ثحةةةةالب عنةةةةوا 
 

قل  نلاالحداثة في طباعة  دما بع البصري في عصر فن الخداع  ياتجمالمن  اإلفادة

 الرقمية  يالحرار

 األجنبيةةةة للغةةةةاب ثبحةةةلا  واعنةةة
 

Benefit from the aesthetics of Op art in the era of 

postmodernism in Printing of digital thermal transfer 
 

 ظمةةةةةةةةةةةةةةةنالجهةةةةةةةةةةةةةةة الم
 

 2017فبراير 13 -12  النشر  سنه ن شمس عة عيام ج –كلية التربية النو ية 

 نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوع المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤتمر
  

 –ني  ثاالدولي الراب  والالمؤتمر العلمي 
 ؤى ور الحاضر  نوعي: تحدياتلا ليمالتع

 المستقب  

 ء القا-رحضو  ة بحث المشاركة   نوع

 

 عربيةةلاة  للغةبا  حثعنوا  الب
 

 . ر المناسبة لهاواألحبالتحديد نو يات الصبغات  طبيعيةلأل مشة االتعرف عل  آلياف ا

 عنةةوا  البحةةث باللغةةة األجنبيةةة
 

Identify the fibers of natural fabrics to determine the types of 
dyes and inks appropriate to them . 

 

 ةة المنظمةةةةةةةةةةةةةةجهةةةةةةةةةةةةةةلا
 

 2007  إبر 15-14 سنه النشر  جامعة عين شمس  – نو يةية الكلية الترب

 وع المةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤتمرنةةةةةةةةةةةةةةةةةة
  

 القاء -حضوربحث ة  نوع المشاركة  لوا   المصري ا ت وحاوطم  ا بداعيالتفكير 
 

 باللغةةةةة العربيةةةةة بحةةةةثعنةةةةوا  ال
 

    تقنية نق  الصور المعالجةجة من خلامعال شة ماأل عل طباعة لا

 بيةةةةبحةةةث باللغةةةة األجن  الاعنةةةو 
 

Printing on treated fabric Through the technique of digital 

image transfer 
 

 ةمةةةةةةةةةةةةةةظلمنالجهةةةةةةةةةةةةةةة ا
 

 2015 إبر  6-5 سنه النشر  جامعة عين شمس  –كلية التربية النو ية 

 ؤتمرنةةةةةةةةةةةةةةةةةةوع المةةةةةةةةةةةةةةةةةة
  

ية  و لنا  اساتالدر -تمر الثاني  مؤ ال
 طلبات المجتم  وسوق العم  ومت

 اء الق-حضوربحث ة  ع المشاركة و ن

 
 

 
 

 باللغةةةةة العربيةةةةة بحةةةةثعنةةةةوا  ال
 

البراعم  أطفا ني لتنمية المفاهيم والوعي البيئي لدي ج للتعبير الفبرنام فاعلية
 المصر ة  باألندية

 بيةةةةبحةةةث باللغةةةة األجن  الاعنةةةو 
 

The effectiveness of a program for artistic expression to 

develop environmental concepts and awareness among 

children in Egyptian clubs 
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 ةمةةةةةةةةةةةةةةظلمنالجهةةةةةةةةةةةةةةة ا
 

 2120،وماي  19مايو إل   17من  سنه النشر  جامعة عين شمس  –كلية التربية النو ية 

 ؤتمرنةةةةةةةةةةةةةةةةةةوع المةةةةةةةةةةةةةةةةةة
  

العلمي الثامن والدولي  مؤتمرال
التخطيط " نبعنوا سالساد

راتيجي للتعليم النوعي في االست
العالمية”  ضوء التحديات والتحوالت 

   وحلول“ آفاق

 اء الق-رحضو بحث ة  ع المشاركة و ن

 
 

 
 

 :الجامعي  ستدر لا: ًا سا ساا 
 

 رر المق الجامعة  ( الكلية /  المعهد )  الجهة
 ة ر فتلا

 ال   من 

طباعة  -التصميم   –تصو ر لا كفر الشي  جامعة  ية التربية النو ية لك
 ا  الفنية شغاأل –وجات المنس

1993 1995 

 1998 1995 ة المنسوجاتاعبط  مياطجامعة  التربية النو ية   يةكل

 2006 2004 طباعة منسوجات  وزارة التعليم العالي برابش يلصناعني افلمعهد الا
 كلية التربية النو ية  

رحلتي البكالور و  مل
 والماجستير  

ال عين شمس امعة ج  حتشر  -ت  اجو منسطباعة 
ال ب  –فن  مجا    اللغة  راءات 

 الفن ي مجا ة ف يبناألج

 ه ر ختا حت  1998

 كلية التربية النو ية  
 البكالور و  ةرحلمل

ا نجليز  س شم عينامعة ج باللغة  ( 1 ه)  راءات 
 نسا ( وما ة حقوق ا  2)

2020 2021 

 التربية النو ية  يةلك
ر  يتالماجس لتيلمرح

 را والدكتو 

  راءات-الفنية  الطباعة   الفيوم جامعة 
مجا  للغبا في  األجنبية  ة 

الحاسب   ماستخدا  –الفن  
-(  2)-(1)  الفنفي    اآللي

مج   المتعد ة  الوسائط ا  في 
 خصصتلا

 خه  تار  حت  2015
  من  منتدب)
ن  ة عيامعج

 (سشم

  – النو ية يةربكلية الت
 بكالور و لامرحلة 

في    اآللياسب  حلا  دامتخاس جامعة الفيوم 
 الثالثة الفر ة  – الفن

2019 
2020 

2020 
2021 

  – ربية النو يةكلية الت
 بكالور و لامرحلة 

في    اآلليب  اسحلا  دامتخاس جامعة الفيوم 
 تير جستمهيدي ما – الفن

2020 2021 
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  – ربية النو يةكلية الت
  و لور بكالامرحلة 

باللغة   جامعة الفيوم  في    ا نجليز ة  راءات 
 ماجستير   الفن تمهيديمجا  

2020 2021 

  – ربية النو يةكلية الت
 بكالور و لامرحلة 

باللغة   جامعة الفيوم  في    ا نجليز ة  راءات 
  كتورا هيدي م ت_ مجا  الفن

2020 2021 

 
 
 

 

 :ةكليبال ابتدر سه  مت تيلا الدراسية المقررات: ًا اا بعسا
 

 القسم  السنة  الدراسي  الفص  الدراسية  الفر ة المقرر مسم 

 منسوجاتال ةاعطب
طباعة   -مقدمة
طباعة القوالب -البصمات
 الباتيك عة اطب –

  1995 األو  والثاني  الثانية 
 خه حت  تار 

 فنية التربية ال

 تلمنسوجاة اطباع

  –  ا ستنس  ةعاطب
 الشاشة الحر ر ةطباعة 

حت    1995 ني والثاو  أل ا ةعبراال
  خهتار 

 ية ة الفنالتربي

 باعةط

-الترخيم-النق  الحراري 
ة الحر ر ة الشاش
الرسم المباشر -المصورة

الباتيك -والربطالعقد  –
 والمناعات

 2021 1916 والربي  ف الخر   ماجستير 

 التقليدية لقوالب طباعة ا
 دثة الب المستحطباعة القو 

طباعة القوالب غير  
 التقليدية 
 لةطباعة ا زا

 2021 1916 والربي  ف الخر  الدكتورا  
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العام الدراسي  الرابعة عالمشرو 
 م كا

2002 
2017 

 ية ة الفنالتربي

 تربية الفنية لا 2020 -1995 األو  والثاني  الثالثة والرابعة التربية العملي 

لدراسي  ا م العا األولي اسات المتحفية در ال
 كام  

 ية نفة الربيالت 1999-2002

في   ة األجنبيةغلت بال راءا
 مجا  الفن

 2004 الثاني األولي 
 مالتير   تح
 2017/2018الثاني

 مالتير ومن 
 2019/2020الثاني

 نية الف ةربيالت   

في   بية راءات باللغة األجن
   الفنمجا

 2004 األو   ة ثانيلا
التيرم  يحت
 2019/ 2018األو 
 2020/2021من 

 التربية الفنية 

 التربية الفنية  2004/2018 األو   األولي  ن فلمجا  ا حر تش

 ة الفنية ربيالت 2019/ 2018 األو   ثانية لا مجا  الفن  حتشر 

العام الدراسي   األولي  الدراسات المتحفية 
 كام  

 الفنية  التربية 2005/ 1999

ي  الدراسالعام  األولي  التصميم 
 كام  

 المنزلي  ا ص تام 2002/ 1999
 
 
 

 
 

 : جامعة عين شمس وخارجهاخ   ا الرسائ   في كةار مشلا: ثامناا 
 

 :ر الماجستي رسائ  إشراف ة1

    تار  الباحث  اسم
ة  درجال
 لعلمية ا

 لة الرسا  عنوا 
القسم  

 علمي لا

صص  تخال
 الد يق 

 الجهة 
 )الكلية/الجامعة( 

 منا شتها  مت

  هسار

محمود 

   أحمد  دمحم

لطباعة  ا  ماتابخيب  التجر ر ماجستي 2015

تلقائية  ظنالستحداث   م 

طباعة   مجال  في  معاصرة 

 لمنسوجات ا

التربية 

 الفنية

طباعة  

 المنسوجات

  –نوعية التربية ال

 مسة عين شعمجا

14/2/2021 

خلود خالد  

صاني 

 ليمانس

ل ماجستير  2016 الفنية    لقوالب اإلمكانات 

صياغات    الستحداث  كمدخل

الطباعية  ة  يليتشك للمشغولة 

التربية 

 الفنية

طباعة  

 وجاتالمنس

  –التربية النوعية 

 ن شمسجامعة عي
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الم  حاةتوالمس ات  دفر من 

 صرية لما  ةالنوبي تشكيليةال

التراكيب    نيب  الجمع   ريماجست 2016 زهيره حازم 

والصبغات    النسجية

المشغولة   إلثراء  المباشرة 

ة  لدي طالب المرحلالنسجية  

 ية الثانو

ية تربلا

 الفنية

  –لنوعية ا التربية نسيج

 شمس ينعة عماج

 

إسراء  

عبد  محمد

 السيد  العال

في    ثحدا است ماجستير  2017 تقنيات 

الطباعيا مناسبة  لمشغولة  ة 

مرطفا األ  ألعمال في  ة  لحل 

 لي لشكا ك المدر

التربية 

 يةالفن

طباعة  

 المنسوجات

جامعة -التربية النوعية

 ن شمسعي

 

فاطمه 

 لزهراءا

د  حميلا بدع

 عبد الاله 

فني  عبير اللتج ل منافاعلية بر ير ماجست 2017

والوعي    ميةلتن المفاهيم 

األطف  لدي  البراعم  البيئي  ال 

 باألندية المصرية  

اإلعالم 

 البيئي

المعهد العالي   

 ة سات البيئيللدرا

 شمس ينجامعة ع

 

إسراء  

لدين  صالح ا

 مصطفي

 

22/6  /

2019 

مستحد ماجستير  فنيه  ثة  معالجات 

إلثاعيالطب  قوالبلل   راء ة 

للمنتالملمس  م قيال ج  يه 

 ي الطباع

التربية 

 نيةفلا

اعة  بط

 المنسوجات

  –بية النوعية ترال

 جامعة عين شمس

 

جمال   فاطمة

 عبيد محمد

اسل تير جسما 6/9/2020 بين  الترخيالدمج    م وبي 

الوالنق   الستحداث   راري ح ل 

تشصياغ  طباعية  كيلية  ات 

 عي  إلثراء المنتج الطبا

 بيةترال

 فنيةال

اعة  بط

 المنسوجات

  –نوعية ة الربيالت

 معة عين شمسجا

 

  برحا

عبد  عربي 

الحميد 

 محمد

برنامج مقترح لتدريس   ماجستير  6/9/2020

تنمية وأثره في  الطباعة

لدي   االجتماعيصل التوا

 التوحد  لأطفانة من عي

ة ربيتال

 الفنية

اعة  بط

 سوجاتالمن
 تربية خاصة

  –التربية النوعية 

 شمس ة عينجامع

 

أيه محمد  

تهامي 

 امر حسن ع

  في  نيةالفمن القيم    اإلفادة جستير ام  

الشعبي  األدب   تصوير 

الطباعي  ا  ءإلثرا لمنتج 

 الحديث 

ة ربيتال

 الفنية

اعة  بط

 تجاسوالمن
 تربية خاصة

  –التربية النوعية 

 ة عين شمسجامع

 

 
 

 

 :دكتورا ال رسائ  إشراف ة2

 تار    الباحث  اسم
الدرجة  
 العلمية 

 الة رس ال   واعن
م  قسال

 العلمي 

صص  تخ ال
 د يق ال

 الجهة
 معة( ا)الكلية/الج

 تم منا شتها 

إسماعي  محمد  
 د محمي  إسماع

مقتمبرنا تورا ك  2016 لتدر س  ر ج  ح 
لط ب  ليدو ة  ا  اعةبطلا

ا عدا ية  ائم   المرحلة 
بين     لع ب  لو أس المزج 

و  في  الترخيم  المونوتيب 
 التجر دية التعبير ة  ضوء

التربية 
 نيةالف

اعة بط
 نسوجات الم

جامعة  –ة النو ي التربية
 عين شمس 

7/2018 

ا سيف هم
محمو   الدين

ب ا  كتورا  2016 ات  لمعالج التجر ب 
ث  ادح تسمة  ئيالكيميا

التربية 
 الفنية

طباعة 
 المنسوجات 

جامعة  –التربية النو ية 
 شمس  ينع

8/2018 
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طبا ية   عبد المقصو      ثراء وسائط 
ال تشكيلية  اممكانات 

 لزر اء عة ا للطبا
وسام محمد  

  لمتوليراهيم اإب
 عبد الباسط 

في   بية  التجر   امتجاهات ا ر  كتو  2018
  ة ليالتشكي    فنوال

منها     فا ةاو المعاصرة  
 نتج الطباعي لماء ار ثإفي 

التربية 
 الفنية

طباعة 
 وجات منس

جامعة  –لنو ية االتربية 
 عين شمس 

12/2/2021 

 
 
 

 : رادكتو وال ماجستيرال رسائ   منا شة ة3

  اسم
 احث الب 

    تار 
الدرجة  
 العلمية 

 الرسالة  عنوا  
  مالقس
 العلمي 

التخصص  
 الد يق 

 الجهة
 امعة( )الكلية/الج

تم  
 ا هتا شمن

ف  سي امه
الدين 
 محمود 

  بد ع
 المقصود 

أسلوبي   تير الماجس 2014 بين  الجمع 
بالتر  خي  الطباعة 
با لشمع  والمناعة 

لتحقيق  المنصهر 
مستحدثة  فنية  تأثيرات 

أشكالمستو  من   حاة 
ت  الالصخور  منتج  ثري 

 باعيطلا

التربية  
 الفنية 

 –لتربية النوعية  ا طباعه 
 جامعة عين شمس 

  السيد   /
 الور 
يمن   / أ

 رمزي  
  

علي  
محمد نور  

 لشريفا

ال  ا فا ة  الماجستير  2015 بين  من  جم  
ا ستنس     طباعة

الحراري  ثراء  و  النق  
فنيا   الطباعي  المنتج 

 وتقنيا 

التربية  
 ية الفن

 –بية النوعية  التر  طباعه 
 ين شمس جامعة ع 

سر ه   /
عبد  
 الرزاق  

السيد     / 
 ر الو 

 / نج ء  
 أ هم
ن   / أيم 
 ي رمز 

د محم
ي  مهد 

محمد 
 ي لطف

البصمات  الماجستير  2016   طباعة 
كمدخ    الجاهزة 

  امجتماعي للتواص   
 د حا  التو لعينة من أطف 

التربية  
 الفنية 

-ية النوعية الترب طباعة 
 س معة عين شمجا

السيد    /
 ر الو 

 / مني  
    الدها 
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ما    / ج
عبد  
 العظيم 
 / أيمن  

  ي رمز 
 حبشي 

 

إسماعي  
محمد  
ي  إسماع

 د محم

لتدمقتر   رنامجب  كتورا  7/2016    س ر ح 
لط ب   ة  ليدو ا  طباعةلا

ا عدا ية  ائم   المرحلة 
أسلوب  المزج بين     لع

في    والمونوتيبم  الترخي
التجر دية   ضوء 

 التعبير ة 

التربية 
 الفنية

اعة بط
 المنسوجات 

  –و ية لتربية النا
 جامعة عين شمس 

 / سيد   
 الور 

ن  يم أ  / 
  رمزي 
 حبشي 
   / عفاف 
  احمد
 عمرا  
 / عبير  

 القا ر  عبد 
  ا سيفمه

 الدين
   و محم 
عبد 

   المقصو 

8/2016     
  كتورا 

بالمعالجا ات  لتجر ب 
مالكيميا ث  حدا تسئية 
طبا ية  وسا    ثراء ئط 

ال تشكيلية  اممكانات 
 اء عة الزر للطبا

التربية 
 الفنية

 طباعة
 المنسوجات 

  –التربية النو ية 
 شمس  جامعة عين

سيد   ال /  
 الور 

 / أيمن  
 رمزي 

   ب   / 
 د مقل

 / سوزا   
 نبيه 

رشا عا   
اهيم بر إ

 سالم  

الوظيفية   ماجستير  2018 الخوا  
علي   الطباعة  لعجائن 

األ  ا مشة  لياف  بعض 
و  ا فا ة  الصنا ية 

تدر س   في  منها 
 المنسوجات   طباعة

التربية  
 الفنية 

-التربية النو ية  ةطباع
عين  جامعة 
 شمس 

 / سيد   
 الور 

مرو    / 
أبو  
 الحسن 
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 / أما   
عبد  
 العظيم 
 / أيمن  

   ي رمز 

ينا  
  فطر 
د بع

الرؤوف  
 د محم

صيا   كتورا 2018 غات  استحداث 
للقوالب  تصميمي ة 

من    ة با فا الطبا ية  
عند   المرنة  الشبكيات 

 إيشر وفازار للي 

لتربية  ا
 الفنية 

-و ية التربية الن طباعة
جامعة عين  
 شمس 

 / سلوي  
 شعبا  
 / سيد   
 الور 
مني    /

 مدحت
 / أيمن  

 مزي ر 

نور  
 الصباح
جمعه  
خلي  
 يمابراه

  الط  ة   من  ةا فا  تير جسام   2020
التشكيلية لطف  ما  ب   

تطبيقات  مال في  درسة 
 ناسبة طبا ية م

ة  التربي
 الفنية 

-  النو يةالتربية  طباعة
جامعة عين  
 شمس 

    / السيد 
 الور 

 / غا    
 بياض 
 / أيمن  
 رمزي 

 / سوزا   
 نبيه 

لي ع ميرنا
صالح  
 جوهر 

  تدر س سة ألساليب   را ماجستير  2020/ 20/9
وت  الفن  ر االتذوق    

الدولية  المد في   ار  
بمصر وأثر  في تحقيق  

 امنتماء الوطني 

التربية  
 فنية  ال

التذوق  
تار    و 
 فن ال

-النو ية  التربية 
جامعة عين  
 شمس 

  شرف أ/ 
 ني  العتبا 

 / ياسمين  
 حجازي 

أيمن  / 
 رمزي 
 /بهاء  
الدين  
   يوسف
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وسام محمد  
إبراهيم  
 المتولي

 عبد الباسط 

ة   بيالتجر   امتجاهات ا   كتور  2021/ 12/2
  ة ليالتشكي     فنو ال  في

منها     فا ةاو المعاصرة  
ا ر ثإفي   نتج  لماء 
 الطباعي 

التربية 
 الفنية

طباعة 
 وجات منس

  –لنو ية اة التربي
 جامعة عين شمس 

أما   ا. /  
عبد  
 العظيم 
ا. /  
السيد   
 الور 

ا. / أيمن  
رمزي  
 حبشي 

ا. / عبير  
 عبد القا ر 
 / رانيا  
يوسف  
 رعم

  هسار

 محمود 

   أحمد  محمد
  مات ابخالتجريب   رماجستي  14/2/2021

م  ظنلطباعة الستحداث  ا

في   معاصرة  تلقائية 

طباعة   مجال 

 لمنسوجات ا

التربية 

 الفنية
طباعة  

 المنسوجات
  – نوعيةالتربية ال

ا. / أيمن   مسة عين شعمجا
رمزي  
 حبشي  
ا. /  
   السيد
 الور 
. /  ا.م 

رحاب  
محمو  
 البسيوني 
 / مرو   
محمد أبو  
 الحسن 

 مروه ماهر

  عبد الحليم

 معروف

للنقل    استحداث دكتوراه  29/4/2021 تقنية 

علي   الطباعي 

طالب ل  األقمشة 

الثانوي  ةالمرحلة 

توحاه  مسبتصميمات  

ية الترب

 فنيةال

طباعة  

 المنسوجات

  –نوعية التربية ال

 مسة عين شعمجا
  /ا.  

عفاف  
أحمد  
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 عمرا   من الحروفية العربية 
ا. / سيد   
 الور 

  ا. / أحمد
محمد 
  إسماعي 
 نوار 

ا. / أيمن  
 رمزي 

عيد  . /.م.أ
سعد 

 نس و ي
إسراء  

صالح 

لدين  ا

 مصطفي

 

فنيه   ماجستير 2021/ 6/ 8 معالجات 

للقوامستحد لب  ثة 

إلث اعيالطب م  قيال  راءة 

للمنتالملمس ج  يه 

 ي الطباع

ية الترب

 فنيةال

طباعة  

 المنسوجات

  –نوعية التربية ال

 مسة عين شعمجا
ا. / أيمن  
رمزي  
 حبشي 

  هد. / ناا
  شاكر بابا 
. / رانيا  
عبد   
محمد   
   ا مام

.م. /  ا
عبير عبد  
القا ر أبو  
 الفض 

 
 
 
 
 
 

  :يةوالتطبيق يةعلمال ةاألنشط: تاسعا
 

 ية لك لا خارج  لية الك   اخ 

م  رئيس  ه تار خ حت  كليةدولي باللاير مكتب التعاو  مد تحكيم  الجنة  بمدير ة  سابقة  المتكاملة  للقاءات 
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 2014  بالقاهرة ضةاوالر الشباب  للدراسات المتخصصة المصر ة بالمجلةمحكم 
 2015  امو   بيالر الو  عضو لجنة تحكيم ص ار خه ت حت 2014من   ةيالفنربة عضو مجلس  سم الت

لع العنجضو  الة  ممث   ات  عن  ثقافية    ةالتربي    سم 
 لفنية ا

للع ورش  مدرب  من  الديد  الشباب فالعم   بمدير ة  نية 
منسوجات تصو   نبيما    ر اضةوال وطباعة  جداري   ر 

2014/2015 
الثقافية    عضو الع  ات  التعاو  لجنة  مكتب  ممث  عن 
 الدولي

مشارك   من  لباعضو  المجتم    التنمية    وافعديد  لخدمة 
 جامعة عين شمس  من  ب  فظات بالعديد من المحا  بيئةوال

لجا     عضو بقسم   د  رات تبااخفي  الفنو     ة بيالتر رات 
   خهتار  حت  2004من ها   يةالفن

مراكز  م األعلفلادرب  بالمجلس  والر اضة    نو     للشباب 
   بالقاهرة لر اضة الشباب بمدير ة الشباب وا ةإ ار 

الللفنو  ومدرباضر  مح   وخدمة المجتم  ةالبيئلجنة شئو   ضوع ا  تشكيلية   إعدا   لقا ة بمعهد 
    بالقاهرة والر اضةب اشبمدير ة ال –بالمني   

23-27/4 /2017 

/ 2019  أمين لجنة شئو  البيئة وخدمة المجتم ضو  ع
2020 

إبداع   مسابقة  تحكيم  لجنة  التشكيلية   7عضو    للفنو  
  العامة ة  ا  ار   –ر اضة  لزارة الشباب واالمنظمة من  ب  و 

 2019/ 2018و يةالتطالثقافية و  لبرامجل
اسرة   بر رائد  الفن  -  2005بالكلية    ط بال عايةبيت 
2006 

 ة بكلية  اللغة ا نجليز   ملموهوبين( بقسمج )اانر محكم لب
 سمعة عين شم جا  –التربية 

ة  الطبا ي  اركة في تجمي  الجامعة والكلية باألعما المش
2002-2004 

ن الف  شروعسط القاهرة لمو   محكم   ارة الشباب بمنطقة
 24/10/2020التشكيلي 

طباع  لط بيةا  لمعارضا  عل شراف  ا  مجا   ة  في 
 2001/2017المنسوجات 

ط بيرض  مع  عل ا شراف   لإبداعات  الفر ة    ط بة 
والمقام بقصر ثقافة    ة المنسوجاتمجا  طباع  فيالثانية  

 2020/ 10/ 27-25روض الفرج  

التع شئو   لجنة  للعام    ب والطليم  عضو 
 2018 2017-2016/2017عيالجام

عم    الورشة  المفاهيم  بعض   أطفا  لدي  بيئية  تنمية 
 8/9/2020 ب شبراركز شبام ب الط ئ  ةلمرح

عم    2015/2018ة عام يلفنس  سم التربية الجمأمين  بالموزايك  ورشة  تراثية  جدار ات  ركز مب تصميم 
الشباب دير ة  م  –الط ئ   إ ارة    –مية الز تو   حل  شباب

 2020 / 10 بالقاهرة والر اضة
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لط ع الشخصية  المقاب ت  لجنة  الضو  دراسات ب 
 2020/2021العليا

 ليوبية    –القناطر    التنمو ة بشبينلقافلة  عضو مشترك با
4/2021 

البكالور و  لمرحلة  سير  لجنة  الرابعة  عضو   ()الفر ة 
 2020/ 2019علياوالدراسات ال

/ 10القاهر   –بحي الو لي  التنمو ةلقافلة  عضو مشترك با
8/2021 

العلي بالدراسات  سير  لجنة  الدراسي  بالفص     ا عضو 
   2021/ 2020 الخر في

 

الرا الفر ة  لجنة سير  تكنولوجيا  رئيس  التعليم بعة شعبة 
 رحلة البكالور و  م 2021 /2020

 

تكنولكنترو   رئيس   شعبة  الرابعة  التعليم وجيا  الفر ة 
 ر و  مرحلة البكالو  2021 /2020

 

 
 
 
 

 :ميةالعل الندوات: اعاشر 
 

 ث  /متحدممست التار    ة مظنالجهة الم المكا   ندوة ال  عنوا   م

حف عفت ناجي  مت   اللو 1
 وسعد الخا م 

 متحدث  2019 الثقافة  وزارة

متحف عفت ناجي   رحلة فن 2
 وسعد الخا م 

 متحدث  2018 وزارة الثقافة 

حف عفت ناجي  تم لفنو  الر مية ا 3
 د الخا م وسع

 دث متح 2016 وزارة الثقافة 

الخادم قومي في   سعد 4
 من الحلم العربي ز

عفت ناجي   فحتم
 م الخا  دوسع

 متحدث  2015 فة لثقاوزارة ا 

ناجي  عفت متحف  ي تراض امفالمتحف  5
 وسعد الخا م 

 متحدث  2014 وزارة الثقافة 

طباعة النسخة الواحدة   6
 ال سعد الخادم" عمأ في 

متحف عفت ناجي  
 سعد الخا م و 

 تحدث م 2008 وزارة الثقافة 

ف عفت ناجي  متح فن أسلوب حياةال 7
  م اخلوسعد ا

 متحدث  2007 فة اوزارة الثق
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طباعة الفنية بين األمس  ال 8
 مواليو

  ناجيحف عفت مت
 وسعد الخا م 

 متحدث  2007 رة الثقافة وزا

فن الجرافيك بين الماضي   9
 والمستقبل ر ضحاوال

عفت ناجي   متحف
 لخا م وسعد ا

 متحدث  2006 وزارة الثقافة 

ة المتحفية حاضرها  تربيال 10
 ومستقبلها

ناجي   تف متحف ع
  م اوسعد الخ

 متحدث  2005 ة رة الثقافوزا

  لمواهبرؤية إلبداعات ا 11
الحتياجات  ا وي ذمن 

 الخاصة

متحف عفت ناجي  
 وسعد الخا م 

 متحدث  2004 وزارة الثقافة 

 
 
 
 

   :م عورش ال :عشرحدا ا
 

 مدرب/متدرب  التار    نظمة الجهة الم المكا   ورشة العم   عنوا   م

م  يلتنمية بعض المفاه ورشة عم   1
 الط ئ    رحلةمئية لدي البي

 شبرا مركز شباب 
إ ارة الط ئ   

 ة الشباب  مدير ب
 ةاهر بالق  ةوالر اض

11-
18/10/2020 

 مدرب 

  ة تراثية  لتنفيذ جدار  ورشة عم   2
مركز شباب حلمية  

 الز تو  

إ ارة الط ئ   
بمدير ة الشباب  

 ةبالقاهر  ةوالر اض

8-
15/10/2020 

 مدرب 

 لتربية النو ية لية اك   لجو ةاضما   ةوحد نية احتامم الور ة 3
 ن شمس جامعة عي

 أكتوبر  16
2018 

 متدرب 

 رونية تلكا  رات عم  امختبا 4
 و  مين وطرق تقييمها ا

لوجيا  تكنو وحدة 
 لومات المع

 كلية التربية النو ية 
 ن شمس جامعة عي

 مار    20
2018 

 متدرب 

 oneمن تطبيق   ةستفاام 5
note  او  مين 

  نولوجياك ت وحدة
 لمعلومات ا

 النو ية  التربيةكلية 
 ن شمس جامعة عي

 فبراير  26
2017 

 ب تدر م

المقررات  ت 6 مقررات    إل  حو   
ا  وتسو ق  لمقررات  إلكترونية 

من ا   المنتجة  عات  لجام  ب  
 . األخرى المصر ة 

 كلية 
 التربية النو ية 

يم مركز التعل
 ةجامعب لكترونيا  

 عين شمس 

 
 2015مايو 

 
 متدرب 

   عدا إمشارك في  6/3/2015 جامعة عين شمس الجو ة    ضما مركز  تيجي ا ر ط امستيطخالت 7
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خطة  ال الكلية ب
 ةجيستراتيام

8  
 طباعة النسخة الواحدة 

 متحف  
 سعد الخا م  

 اجي وعفت ن

م  كلية   وزارة الثقافة
 و ية نالتربية ال

21 :24 
 2008ير  ينا

 
 مدرب 

9 
 
 
 
 

  :ة طة الجو وأنش خرى األ األنشطة: عشرتا أثن
 

 ية كلال خارج  لكلية ا   اخ

 ة بالمحتفظات المختلفة   قواف  التنمو لا 20/23للكلية امستراتيجيةك في إعدا  الخطة مشار 

 م لتدر س بجامعة الفيو ا ة  معيار الدراسات العليا بالكليمسؤو 

عام  رئي اللاترو   كنس  تكنولوجيا فر ة  لشعبة  رابعة 
 2020/2021 بالكلية التعليم

  وا بعناني  ثلا ليالراب  والدو  ير العلمم تؤ محكم بالم
 لمستقب  ا ورؤى تحديات الحاضر  التعليم النوعي

من عام   ولي بالكليةالفر ة األ  تومكنتر س عام رئي 2017راير فب12:13
 نوا بععلمي الخامس والدولي الثالث مر الوالمؤت  2017/2018عام  حت  2012 /2011

تخصصات  لا رالمعاصرة وتطو  العلمية امتجاهات
  2018راي بر ف 20:22نو يةلا

ذات   المتخصصة  للدراسات  المصر ة  بالمجلة  محكم 
 1687 -6164لدولي ر م ارقيم الت
 بالكلية منسق التصنيف الدولي  

 
 
 

  :الفنية المعارض :عشرثة ث  
 

 : الخاصة  عارض مال ة 1

 التار    المعرض   مكا  المعرض  اسم م

للفنو    أو    اعة-مؤتمر  5 –نق  حراري  1
تشكيلية بكلية التربية ال

 شمس  النو ية بجامعة عين

12_13/2/2017 

 الثاني  ر العلمي تمالمؤ  4-نق  حراري  2
كيلية تش  للفنو  الأو  اعة
 ية بجامعة  و ة النبير تلا بكلية

 شمس  نعي

6-16/4/2015 
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كيلية  اعة أو  للفنو  التش الطباعة الزر اء 3
بكلية التربية النو ية بجامعة  

 عين شمس 

8-17/12/2015 

شكيلية عة أو  للفنو  الت ا 3-حراري  مقتطفات نق  4
عة  تربية النو ية بجامبكلية ال

 عين شمس 

8-17/4/2014 

ة لييكشت اعة أو  للفنو  ال 2-ي حرار ات نق  طفمقت 5
 ية بجامعة  و تربية النلة ايبكل

 عين شمس 

21-31/5/2012 

ية اعة أو  للفنو  التشكيل   1-مقتطفات نق  حراري  6
بكلية التربية النو ية بجامعة  

 عين شمس 

5 - 14/4/2011 

لية شكيلفنو  الت اعة أو  ل ف من الكتابات المصر ة و حر  7
عة  امة بج ربية النو يلتلية ابك

 شمس عين 

28-31/2/2010 

التشكيلية  لفنو  ل   وأ  اعة أسو  و أبيض  8
ة التربية النو ية بجامعة  يبكل

 عين شمس 

8-10/3/2009 

 اعة أو  للفنو  التشكيلية  وا ألوجو  و  9
بجامعة   بكلية التربية النو ية
 عين شمس 

2008 

9 
 
 

 
 
 

   :ةالجما ي المعارض  ة 2

 لتار   ا رض لمعا  مكا  ض عر الم اسم م

 –الفنو  التشكيلية  اعة  ن شكيلية للمتخصصي تالثالث للفنو  ال  المهرجا 1
 18/4/2018 شمس  بجامعة عينالط ب ة ايعر 

ب الفر ة الثانية ( لط figure 1ن التشر ح الفني ) معرض ف 2
 ية مشرفا ومشاركا. بالكل

   2/2018/ 25 للفنو  التشكيلية     اعة أو

 –الفنو  التشكيلية  ة اع بالجمهور ة  و  التشكيلية للمتخصصيننللف ا  الثاني جالمهر  3
 30/4/2017 شمس  بجامعة عينالط ب ة ايعر 

 15/12/2017_13 محافظة  مياط مقر لجامعة عين   الشاملةو ة  ة التنملقافلل الفن التشكيلي  معرض 4
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  مياط محافظة   –شمس 
 23/4/2017-21 المستقب  بة مكت ي ربالمرأة وال 5
 2016/ 28/2 القاهرة  هلييأث - الثقافةوزارة  ر شة و لم    صالو ضر عم 5
لط ب كليات التربية النو ية    بداع األو  معرض ملتقي ا  7

 المصر ة بالجامعات
 –الفنو  التشكيلية  اعة 

 شمس  عينبجامعة الط ب ة ايعر 
29/8_2 /9/2015 

 10/2015/ 18-11 للفنو  التشكيلية    و اعة أ نية الثا ت للفر ةنسوجاالمعرض طباعة ا شراف عل  م 8
 11/2015/ 8-2   ةلالفنو  الجمي  ية محبعيمج   الو  النو يةصمعرض  9
 3/2015/ 31-22 للفنو  التشكيلية   اعة أو   ضاء هيئة التدر س  ة ألعمعرض جماعة رسائ  تشكيلي 10
ب 11 احتفام  "ذكر ات"  امعرض  التر   لفضي  اليوبي   كلية  بية نشاء 

    يةالنو 
-27/4 للفنو  التشكيلية   اعة أو  

3/5/2014 
 12/2/2013-2 للفنو  التشكيلية    اعة أو "عو  "   معرض 12
 19/3/2009: 12 ستقب  بة المتمك ب  حاصأ ةمعرض شل 13
 2/2009/ 14:19 ؤسسة األهرام م الفن القبطي ومنظومة الفن المصري  14
 11/3/2008-9   التشكيلية فنو لل  اعة أو   والطباعةالنحت  يف  ط بيةإبداعات  15
 فةوزارة الثقا ة تشكيلي  المعرض السا   لجماعة رسائ 16

 عت حربمركز طل
24/5-
10/6 /2008 

 5/2008/ 29-23 ام مؤسسة األهر  اعة  والتصوف ة في الرهبنة  لرمز معرض ا 17
الثاني   18 التدر س  ءأعضا  اتعادبالمعرض  بقسم   هيئة 

 لكلية لتربية الفنية باا
 2007/ 4/ 11   التشكيلية للفنو  أو   اعة 

 2006/ 4/ 19 التشكيلية  للفنو     و اعة أ معرض إبداعات طبا ية  19
 

 : والدولية المحلية واألكا يمية لميةالع الهيئات عضو ة: عشر اربعة
 

 هاهدف هيئة ال سما م
    تار 

 امشتراك 

ر  اخ   طبيعة الدو 
 الهيئة 

 الهيئة  ا  عنو 

  ضوع 2015   الفنربية من خ  الت سيا نجمعية ا       1

المجلة المصر ة   2
 للدراسات النو ية 

قيم بحوث التربية  ت
عة  الفنية في مجا  طبا
 المنسوجات

 رع رمسيس شا 365 محكم 
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 : المدنيالمؤسسات والجمعيات األهلية ومنظمات المجتم   ضو ةع: عشر ةخمس
 

 هدف المؤسسة/الجمعية  معية الجالمؤسسة/  اسم م
تار    
 ك امشترا 

  خ طبيعة الدور  ا
 ة/الجمعية المؤسس

عنوا   
 المؤسسة/الجمعية 

كة بع الحر ت  وت دع التشكيلية ون ننقابة الف 1
 التشكيلية بمصر 

  رض أبفنون لمجمع ا ل ماع  وعض 1992
 الجزيرة 

 

 

 

 ( ن ، مستشفيات،  ور ثقافة، نقاباتدار ، متاحف، مصا)مفي مؤسسات الخدمات العامة  عضو ةال: عشر ست
 

 ة سسهدف المؤ  المؤسسة  اسم م
  تار   
 امشتراك 

الدور  اخ   طبيعة 
 المؤسسة 

 سسةؤ عنوا  الم 

   تشكيليةرعاية الفنو  ال ية التشكيل فنو  نقابة ال 1
 ن يوفنانو  نفك

 بالجز رة مجم  الفنو   عضو عام   1992

   علر ف والمحافظة التع محبي التراث المصري  2
 التراث المصري 

 شبرا عضو 1993

 شيكاغو عضو 1998   التشكيليةالفنو  ة رعاي الجميلة نو  متحف الف 3
 
 

 ة، ورش عم ، مجالس محلية... :  جهات محد حلا صبحوث ل  ة )لقاءات،المجتمعيمشاركة لمتنوعة في مجا  ا ات مهاإس : عشرسبعة 
 

 هدف المساهمة عنوا  المساهمة م
ر    تا

 المساهمة 

ك   ور 
 اخ   
 المساهمة 

 لجهة المنظمةمساهمة وا مكا  ال

1 
ة  تنمو القافلة ال
 شاملةال

نمية بعض المناطق  ت
 القاهر بمحافظة  خدميا

10/8 /2021 
 درب م

-حي الوايلي    –هر القاامحافظة  
الجا اآل اب  لمنظمةهة    كلية 

 شمس  نيجامعة ع

2 

ة  تنمو القافلة ال
 شاملةال

نمية بعض المناطق  ت
 ب  ليو بمحافظة  خدميا

8/4/2018 

 درب م

شبين    –  ليوبيةالقمحافظة  
  ر ة المر ج -القناطر

االج التربية لمنظمة  هة  كلية 
 شمس  نيجامعة عالنو ية 

3 
يم  رشة عم  لتصمو 

 جدار ات تراثية  
  تنمية المهارات الفنية

 لدي البراعم 
10-16/10  /

الشباب  م مدرب  2020 مركز   والر اضةدير ة 
 ب حلمية الز تو  شبا
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4 
و المفاهي  نميةت للط ئ  ورشة عم   الوعي  م 

األطف لدي  ا  البيئي 
 م البراع

11-18 
 ب مدر  8/2020

 شبر للط ئ  إ ارة
   اضة ر لاو ب  الشبامدير ة  

 بالقاهرة 

5 
ة  تنمو القافلة ال
 شاملةال

المناطق   نمية بعضت
 المنيا بمحافظة  خدميا

13-15 
هة الج  حناكفر  _  المنيامحافظة   مدرب  12/2018

 شمس  نيلمنظمة جامعة عا

6 
ة  نمو تالقافلة ال
 شاملةال

نمية بعض المناطق  ت
  مياطبمحافظة  خدميا

13-15 
 مدرب  12/2017

 حاته كفر ش_  محافظة  مياط
االج عهة  جامعة   نيلمنظمة 

 شمس 

7 
و ة  نمتقافلة اللا

 شاملةال
ة بعض المناطق  تنمي
 حافظة الفيوم بم خدميا

2016 
 
 

 ب مدر 
  ر ة األشراف  _محافظة الفيوم 
المنظم جامعة  الجهة   نيعة 

 شمس 

8 
تنمو ة  القافلة ال
 ملةشاال

اطق  بعض المننمية ت
بمحافظة   خدميا

 ا سماعيلية 

22  -25  
 درب م 12/2015

رة القنط-سماعيليةا   محافظة
األبطا  ر   غرب الجهة   -  ة 
 شمس عين  ةع ظمة جامنالم

9 
 

تنمو ة  فلة اللقاا
 شاملةال

تنمية بعض المناطق  
 ة بالكلية خدمياالمحيط

14-20 
3/2009 

 الوايلي يح –القاهرة  فظةمحا مدرب 
جام المنظمة  عين   عة الجهة 

 شمس 
الورشة الفنية   10

والزجاج  كللموزايي
 لمعشق ا

 رأة عل  بعضتدر ب الم
 دو ة الحرف الي

5 _8  
8/2017 

  ة بمركز شباب حلمية  المرأ  ينا  مدرب 
الشباب -  الز تو   مدير ة 
 بالقاهر  والر اضة

 
 

 : التقدير  وشها ات الجوائز: رشثمانية ع

 ت التقدير: أوم شها ا
 

 تار   لا المانحة  الجهة الشها ة /الجائزة  م

في   1 الفعالة  للمشاركة  تقدير  القافلة  شها ة 
ب  شبين    –  القليوبية محافظة  التنمو ة 

 ج ر ة المر  -القناطر

  –وخدمة المجتم  بيئةال ميةتن  كالةو 
عين   عةامجبكلية التربية النو ية و 
 شمس 

2021 

ل 2 تقدير  سير  شها ة  في  الفعالة   2020الدراسات  – ية ية النو كلية التربلمشاركة 
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 عين شمس  جامعة –العليا ا عليال الدراسات امتحانات
لإلشراف  ش 3 تقدير  معرض   عل ها ة 

 ج ر إبداعات طبا ية بقصر ثقافة روض الف
روض   ثقافة ر ص  –وزارة الثقافة 

جامعة   – ية التربية النو  وكليةالفرج 
 عين شمس 

2020 

تدر س   4 في  المتميز  لأل اء  تقدير  شها ة 
 تباعة المنسوجاما ة ط

دة القيا  والتقو م بكلية التربية  وح
 شمس عينجامعة  – ية  نو ال

2020 

المتميز   5 لأل اء  تقدير  تدر س  شها ة  في 
 الفنللغة األجنبية في مجا  با ما ة  راءات

لقيا  والتقو م بكلية التربية  وحدة ا
 شمس عينجامعة  – ية  النو 

2020 

شك 6 لجنة  ر  خطاب  الممن     مت جخدمة 
 وتنمية البيئة 

عين  جامعة  –النو ية  كلية التربية
 س شم

6/2020 

والعطاء  شها ة   7 للجهد  في  تقدير  المتميز 
 رئاسة كنترو  الفر ة األولي 

عين  جامعة  –النو ية  لتربيةة اكلي
 شمس 

2018/2019 

تقد 8 معرض  شها ة  في  الفعالة  للمشاركة  ير 
التشك فاعالفن  ضمن    فلة االقليات  يلي 

 بمحافظة  مياط  شاملة النمو ة الت

   النو ية كلية التربية
 ين شمس امعة عج

13-15/12/2017 
 

لمجهو  9 تقدير  العملية  تا شها ة  إثراء  في  ي 
التربية  لبحوا  التعليمية بقسم  ة  الفني ثية 
2016/2017 

التربية الفنية بكلية التربية   سم 
 شمسة عين جامع  –النو ية  

10/9/2017 

ت 10 لمجه شها ة  لمؤتمر  ك  تيو اقدير  منسق 
 2017/ 2016 سم التربية الفنية 

ة بكلية التربية  ي الفن  سم التربية
 مسش نجامعة عي –النو ية  

10/9 /2017 

 4/2017 مس شعة عين جام ا  فنية)طبا ية( أعم شها ة ا تناء 11
مشاركة 12 العلمي    شها ة  المؤتمر  في  ببحث 

 النو ية تربية لة الكلي الثانيي لدو ال
  13-12 مس شامعة عين ج

 2017فبراير 
مشاركة 13   عل  قام  الممعرض  لبا  شها ة 

 تمر العلمي الدولي الثاني ؤ لمهامش ا
  13-12 س مش جامعة عين

 2017فبراير 
للمشاركة تة  شها  14 التنمية    قدير  في  افلة 

 فيوم شاملة بمحافظة اللا
 2016فمبر نو  لفيوم محافظة ا
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المؤتمر   15 في  ببحث  للمشاركة  تقدير  شها ة 
امو لدا الكلي  ولي  بتربية  لة  عنوا   النو ية 

التطو  ضوءعت ر  في  النوعي  الدراسات    ليم 
 البينية 

 لتربية النو ية كلية ا
 معة عين شمس اج

 2016ابر   

ت 16 مؤتمر ي دقشها ة  في  ببحث  للمشاركة    ر 
تعليم  الد بعنوا   السا    الفنو   ولي 

 ير لتغومتطلبات ا

 كلية التربية الفنية 
 جامعة حلوا 

10-12 
 2016إبر   

تقدهش 17 صا  ركةللمشاير  ا ة  شه   ر لو   في 
 لم و 

 2016فبراير   القاهرة أثيليه

تقدير  شها 18 فر ق    ة للمشارك  ة  ضمن 
الخطة     ا عد  يتيجتراامسالتخطيط  
عن  امستراتيجية  عام   للكلية 

في نشر    مشاركةالمن خ    2016/2020
 SWOTنات التحلي  البيئي الرباعي بيااست

ية  ربتال  كلية-  الجو ة ماوحدة ض
 نو ية ال

 س معة عن شمجا
 

 2016  ر ما

 2015 الفنو  الجميلة  يجمعية محب  لنو ية شاركة في صالو  اشها ة تقدير للم 19
في  افلة التنمية   ةللمشارك  ريشها ة تقد 20

 ة ة بمحافظة ا سماعيليشاملال
  –وتنمية البيئة  م   شئو  المجت طاع 

 جامعة عين شمس 
22-25 

/12/2015 
ليات  تنظيم فعااركة في  لمشتقدير ل ا ةشه 21

ت التربية  األو  لط ب كليا لتقي ا بداعم
 مصر ة لو ية بالجامعات االن

 ة و ي كلية التربية الن
 شمس  نيجامعة ع

28/8-2/9 
2015 

ليات معرض  في فعا ةلمشارك  ة تقدير لشها 22
 لكليات التربية النو ية  و ا بداع األ 

 2/9-28/8 مس جامعة عين ش
2015 

 بية ر شة تدفي ور  ةرك لمشاتقدير لشها ة  23
 ك زايي عما  المو 

 هرةمحافظة القا
 ةة الشباب والر اضمدير  

2015 

ض جماعة  ر عمفي   ةشارك للمشها ة تقدير  24
  سضاء هيئة التدر رسائ  تشكيلية ألع

  ية تربية النو كلية ال
 شمس  عينجامعة 

22-31 
 2014مار 

 5/ 3_27/4 تربية النو ية للية اكر ات  كض ذعر في م ةارك للمش شها ة تقدير 25
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 2014 عين شمس جامعة  للكلية يوبي  الفضيلل
ة  لمشاركه في تحكيم مسابق اشها ة تقدير  26

 كاملة تملللقاءات ا ا
 محافظة القاهرة

  ة الشباب والر اضةمدير 
2013 

  ية كلية التربية النو  كة في معرض "عو ة" شار للم اتقدير شها ة  27
 س شمامعة عين ج

2-12 
 2013  يررافب

28 
 

في  افلة التنمية   ةلمشارك لقدير ة تشها 
 لي يحي الوا –قاهرة للشاملة بمحافظة اا

  –  ية البيئةتنم  طاع شئو  المجتم  و 
 جامعة عين شمس 

   2009فبراير 

طباعة  ة بعنوا  ةعن ندو ا شها ة تقدير  29
 الواحدة ف  أعما  سعد الخا م  سخةالن

لخا م  اعد س متحف  –فة الثقاوزارة 
 عفت ناجي و 

25  /3   /
2008 . 

طباعة  شها ة تقدير لإلشراف عل   ورة 30
 ة الحر ر ة ش بأسلوب الشاوجات المنس

التربية   ةي للنو ية بكت امركز الخدما
 عين شمسالنو ية ة جامعة 

 29ة 26
 . 2008يناير  

راف عل  ورشة عم   إلشل ة تقدير شها 31
 Monoاحدة )ة الو بأسلوب طباعة النسخ

Printف عفت ناجعاو  م  متح ( بالت  
 الخا م  دسعو 

معة عين كلية التربية النو ية بجا
 س شم

 24ة  21
 . 2008يناير  

عم    ةشر و  راف عل  إلشل شها ة تقدير 32
تعاو  مشترك بين  كة لطباعة النسخة الواحد

ربية النو ية التنية بكلية الف لتربية سم ا
ج  فت ناعين شمس ومتحف ع بجامعة

 . ا ملخوسعد ا

 24ة  21 كيلية شالت   الفنوطاع الثقافة ة  وزارة 
 . 2008يناير  

 وا  نبع وة إلقاء ند عن تقديرشها ة  33
 المقامفي ة الفن أسلوب حياة 

  تشكيليةال الفنو  الثقافة ة  طاع  ةر اوز 
 م. ا وسعد الخعفت ناج   بمتحف-

29  /12/ 
2007 

  يليةالتشك لفنو  ا طاع  ةفة قاوزارة الث ا  ة من عن ندوة بعنو   شها ة تقدير 34
 ج  وسعد الخا م. نا  تعف حفبمت-

19/2  /2007 . 
 

 في إ امة   ةكتقدير من للمشار ة شها  35
 الخاصة  تاذوي القدر   لالمؤتمر األو 

  إيبارشيةرثوذكس ة مطرانيه األقباط األ 
 س ة السو 

 . 2007  فبراير
 

 2006/  24/8  التشكيلية نو  الفاع طة ة  رة الثقافوزا من عن ندوة بعنوا    ها ة تقديرش 36



 

 

 

 نوعية لبية ا تركلية ال
 بية الفنية قسم التر

 

(31 ) 

حاضر لوا  ضيك بين المارافيالج فن 
 لمستقب  وا

 لخا م. اعفت ناج  وسعد  بمتحف-

 ة   او ندوة بعنء لقاشها ة تقدير عن إ 37
 ا ومستقبلها التربية المتحفية حاضره

  يةشكيلالت لفنو  اة ة  طاع وزارة الثقاف
 عفت ناج  وسعد الخا م.  بمتحف-

31/7  /2005 

تا شه 38 ندوة ل  ديرقة  رؤ ةبع  قاء    نوا  
 امحتياجات الخاصة ذوي ب من  عات المواها بد

  التشكيلية و  لفناثقافة ة  طاع ال وزارة
 الخا م.  د عفت ناج  وسع فبمتح-

25/5 /2005 

ة تنمية  لإلشراف عل   ور   ة تقديرشها 39
 ن هوبيارات المو مه

-للخدمة امجتما ية   العاليالمعهد 
 يعالالة التعليم وزار 

2005 

 

 :جوائزثالثا ال
 

مدير ة الشباب  - محافظة القاهرة بقة الفنو  التشكيلية جائزة التميز في مسا 1
 والر اضة

2004 

 2003 وزارة الشباب لجائزة األولي في مجا  طباعة المنسوجاتا 2
  قة الفنو  ساب التشجيعية في م الجائزة 3

 التشكيلية  
  –ضة ب والر اللشبا  األعل المجلس 

 الشبابجهاز 
1995 

  - والر اضةللشباب   األعل مجلس ال ر الجائزة الثانية في مجا  الحف 4
رامج  طاع الب -الشباب جهاز 

 قومية ال

1995 

  - والر اضةللشباب  األعل  المجلس  ي الجائزة األولي في مجا  التصو ر الز ت 5
  طاع البرامج القومية  -ب الشباجهاز 

1994 

 

 :مقتنيات:  شرتسعة ع
 

 التار    المقتنية  الجهة المقتن   م
 1998 رثوذكسية بالنرو جلكنيسة األ ا قبطية أيقونات  1
أفرالد ة  عو بلوحات مط 2 بالومي  ال   األمر كية يات    متحدة 

 والدنمارك والسو د والنرو ج 
2009 

الشبا مة لوحات مرسو  3 شباب    –  ر اضةوالب  وزارة   1995مركز 



 

 

 

 نوعية لبية ا تركلية ال
 بية الفنية قسم التر

 

(32 ) 

 سراي القبة
 2017 جامعة عين شمس ب اعة المؤتمرات   تنس  سوإ حراري   قة ناعبوحات طل 4

 
 
 
 

 

 : إليهم وعلرجا يمكن أشخا : عشرو  
 

 لتخصص ا هةالج الوظيفة  الشخص اسم م

جامعة عين  -النو ية كلية التربية أستاذ  كتور  أسامه السيد مصطفي  / .ا 1
 شمس 

 الكلية يد عم

جامعة عين  -النو ية كلية التربية    كتور أستاذ  /أيمن فتحي خلي  ا. 2
 مس  ش

لوم  وع  التغذيةأستاذ 
  وحدة  مديراألطعمة و 

 سابقا  الجو ة بالكلية
عة  جام – الجميلة الفنو   ةكلي  كتور  تاذأس ح للا ا. / حازم فت 3

 حلوا  
ة الفنو   يل ك عميد
رئيس  ونائب  الجميلة

   األسبق جامعة حلوا 
 ر س مناهج وطرق تد حلوا   جامعة-فنية ال ةكلية التربي  كتور  أستاذ   صد يالرازق سر ه عبد /ا.  4
جامعة  - كلية الفنو  التطبيقية كتور    أستاذ ن أهداف كما  الديا.   5

 حلوا  
المنسوجات  ذ طباعة أستا 
لفنو   ة ا كي  كليو و 

 السابق   ةيالتطبيق
  –مركز بحوث األراضي والميا   كتور    أستاذ ا ر رمزي حبشي ن/ .ا 6

 لزراعة وزارة ا

المعام   ير عام مد
القومي  كز بالمر  المركز ة
 راضي بحوث األ ل

 

 


