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 المؤهالت العلمية -
 

 الجامعة الكلية التخصص الدقيق التخصص العام السنة الدرجة العلمية

 جامعة عين شمس التربية النوعية تصميم ال التربية الفنية م1998 البكالوريوس

 جامعة عين شمس التربية النوعية تصميم ال التربية الفنية م2003 الماجستير

 جامعة عين شمس التربية النوعية تصميم ال التربية الفنية م2005 الدكتوراه
 

 

 التدرج الوظيفي -
 

 الجامعة الكلية المانحة القسم التخصص تاريخ الدرجة الوظيفة

 جامعة عين شمس التربية النوعية التربية الفنية التصميم م3/4/1999 معيـــــد

 جامعة عين شمس التربية النوعية التربية الفنية التصميم م1/3/2003 مدرس مساعد

 جامعة عين شمس التربية النوعية التربية الفنية التصميم م31/10/2005 مــــدرس

 مساعدأستاذ 

 "أستاذ مشارك"
 جامعة عين شمس التربية النوعية التربية الفنية التصميم م29/12/2011

 جامعة عين شمس التربية النوعية التربية الفنية التصميم م22/6/2017 أستاذ

 جامعة عين شمس التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة م4/10/2018 وكيل الكلية
 

 

 

 على رسائل الماجستير والدكتوراهاإلشراف 
 

 رسالة ماجستير 13 –اإلشراف على رسائل الماجستير: عدد  -

 رسائل دكتوراه 8 –اإلشراف على رسائل الدكتوراه: عدد  -

 مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه

 رسالة ماجستير 23 –مناقشة رسائل الماجستير: عدد  -

 دكتوراه لةرسا 11 –مناقشة رسائل الدكتوراه: عدد  -



 

 

 

 

 

  

 تحكيم أبحاث ترقي في المجالت العلمية  –
              جامعيييييييية عييييييييين شييييييييمس                                        –( بحييييييييم بمجليييييييية مركييييييييز بحييييييييوث الشيييييييير  األوسيييييييي   23تحكييييييييم عييييييييدد   

حكييم ت  ( بحم بالمجلة المصرية للدراسات المتخصصة كلية التربية النوعية جامعة عيين شيمس،3تحكيم عدد   ،

 ( بحم مجلة جامعة الطائف   اآلداب والتربية ( 1عدد   

 االنتاج العلمي لترقية األساتذة واألساتذة المساعدينتحكيم  –
                                                     تأسييتاذ مشييارك كلييية التربييية األساسييية جامعيية الكويييانتيياج علمييي ميين أسييتاذ مسيياعد  لييى (  2تحكيييم عييدد   

لفلوجة دولة جامعة ا – لجنة الترقيات العلمية المركزية( انتاج علمي من أستاذ مشارك  لى أستاذ 1تحكيم عدد   ،

 العرا .

 ةالمقررات الدراسية التي تم تدريسها بالكلي –
 

 أوالً: مرحلة الدراسات العليا

 القسم السنة الفصل الدراسي الفرقة مسمى المقرر م
 التربية الفنية م2019/2020 األول ماجستير نظام الساعات المعتمدة التصميم واالعالن والكتاب التعليمي 1

 التربية الفنية م2019/2020 األول ماجستير نظام الساعات المعتمدة دراسات متقدمة في مجال أسس التصميم 2

 التربية الفنية م2018/2019 األول دكتوراه نظام الساعات المعتمدة التجريب فى جماليات التصميم  3

 التربية الفنية م2018/2019 الثاني دكتوراه نظام الساعات المعتمدة التصميم ونظرية االتصال  4

 التربية الفنية م2018/2019 األول نظام الساعات المعتمدةماجستير  دراسات متقدمة في مجال أسس التصميم 5

 التربية الفنية م2018/2019 الثاني ماجستير نظام الساعات المعتمدة برامج الكمبيوتر والتصميمات الزخرفية 6

 التربية الفنية م2017/2018 األول دكتوراه نظام الساعات المعتمدة التصميم بخامات غير تقليدية 7

 التربية الفنية م2017/2018 الثاني دكتوراه نظام الساعات المعتمدة التصميم ثالثي األبعاد 8

 التربية الفنية م2017/2018 األول ماجستير نظام الساعات المعتمدة النظم فى مدارس التصميم  9

 الفنيةالتربية  م2017/2018 الثاني ماجستير نظام الساعات المعتمدة أألسس ونظريات اللون  10

 التربية الفنية م2015/2016 األول والثاني أولى ماجستير رئيسي التصميم الجرافيكي 11

 التربية الفنية م2015/2016 األول والثاني أولى ماجستير فرعي التصميم الجرافيكي 12

 التربية الفنية م2015/2016 األول والثاني ثانية ماجستير رئيسي التصميم الجرافيكي 13

 التربية الفنية م2015/2016 األول والثاني ثانية ماجستير فرعي التصميم الجرافيكي 14

 التربية الفنية م2013/2014 األول والثاني أولى ماجستير رئيسي التصميم الجرافيكي 15

 التربية الفنية م2013/2014 األول والثاني أولى ماجستير فرعي التصميم الجرافيكي 16

الجرافيكيالتصميم  17  التربية الفنية م2012/2013 األول والثاني أولى ماجستير رئيسي 

 التربية الفنية م2012/2013 األول والثاني أولى ماجستير فرعي التصميم الجرافيكي 18

 ا بالكليةتابع المقررات الدراسية التي تم تدريسه –
 

 ثانياً: مرحلة البكالوريوس

 القسم السنة الدراسي الفصل الفرقة مسمى المقرر م
لتصميم الجرافيكيا –التصميم  1 م0112/2012 - م2005/2009 األول األولى   التربية الفنية 

لتصميم الزخرفيا –التصميم  2 م0112/2012 - م2005/2009 األول الثانية   التربية الفنية 

لتصميم الجرافيكيا -التصميم 3 م0112/2012 - م2005/2009 الثاني الثالثة   التربية الفنية 

صميم اإلعالنت –التصميم  4 م0112/2012 - م2005/2009 الثاني الرابعة    التربية الفنية 

م0112/2015 - م2005/2009 األول والثاني الثالثة والرابعة التدريب الميداني 5  التربية الفنية 

م2005/2009 األول والثاني الرابعة المشروع )تصميم( 6  التربية الفنية 

م2005/2009 األول والثاني األولى  مبادئ التصميم 7  اإلقتصاد المنزلي 

م2011/2012 األول الثالثة الحاسب اآللي في مجال التخصص 8  التربية الفنية 



 

 العلمية داخل وخارج جامعة عين شمس االشراف والمناقشة للرسائل –
 

 أوالً :  شراف رسائل الماجستير
 

 عنوان الرسالة التاريخ أسم الباحم م
القسم 

 العلمي

التخصص 

 الدقيق

 الجهة

  الكلية/الجامعة(
 المناقشة

1 
شيماء فكري 

 الصاوي
2007 

النظم البنائية في النبات واالستفادة منها في 

التصميمات الزخرفية عند تالميذ المرحلة 

 اإلعدادية 

التربية 

 الفنية
 التصميم

التربية النوعية 

 عين شمس

 نوقشت

2009 

 2007 ليلى عبد هللا أحمد  2

النظم البنائية للنباتات الوعائية غير البذرية 

ودورها في التصميم الزخرفي لتالميذ 

الثانوية من التعليم األساسي المرحلة   

التربية 

 الفنية
 التصميم

التربية النوعية 

 عين شمس

 نوقشت

2013 

 2013 سارة محمد الوكيل  3

مصغر مقترح في أثر برنامج جرافيكي 

إثراء القيم الفنية في التصميم الزخرفي 

التربية الفنيةلطالب   

التربية 

 الفنية
 التصميم

التربية النوعية 

 عين شمس

 نوقشت

2015 

4 
رويس رزق عيسى 

 يونان
2016 

معالجات تشكيلية وتقنية إلثراء النصب 

 التذكاري الخشبي برؤية معاصرة 

التربية 

 الفنية

أشغال 

 خشب

التربية النوعية 

 عين شمس

 نوقشت

2020 

5 
إيهاب محمد محمد 

 سالم
2016 

األحداث التاريخية والمتغيرات المجتمعية 

كمدخل الستحداث صياغات تصميمية 

 للعملة التذكارية المصرية  

التربية 

 الفنية
 التصميم

التربية النوعية 

 عين شمس

 نوقشت

1202  

6 
تهاني منصور 

 منصور
2017 

مزاوجة القيم التعبيرية مع المفردات 

التشكيلية بالنسجيات الشعبية الكويتية 

 كمدخل لتنمية التصميم المعاصر 

التربية 

 الفنية
 التصميم

التربية النوعية 

 عين شمس

 نوقشت

2018 

7 
عالء جمال زكي 

 شعيرة
2017 

 الرسوم البدائية في حضارة اإلنكا

 وتوظيفها في التصميم الزخرفي المعاصر 

التربية 

 الفنية
 التصميم

التربية النوعية 

 عين شمس
تناقش لم   

8 
ميادة صالح السيد 

 أحمد نجم
2017 

المزاوجة بين الرموز الكتابية للحضارة 

المصرية القديمة وحضارة المايا إلثراء 

 القيم التعبيرية للتصميم الزخرفي

التربية 

 الفنية
 التصميم

التربية النوعية 

 عين شمس
تناقش لم   

 2017 بسمة أحمد علي 9

دراسة للمفردات الزخرفية الشعبية في الفن 

الهندي كمدخل إلثراء التصميم الزخرفي 

 لدى عينة من الموهوبين بالمرحلة الثانوية

التربية 

 الفنية
 التصميم

التربية النوعية 

 عين شمس

 نوقشت

2020 

أحمدسلمى محمد  10  2017 

األثر التفاعلي للضوء الساقط على 

المجسمات اإلسالمية إلثراء النواحي 

 التعبيرية للتصميم المعاصر

التربية 

 الفنية
 التصميم

التربية النوعية 

 عين شمس

 نوقشت

2020 

11 
أمل محمد علي 

 الشابوري
2017 

دراسة السمات الفنية والتقنية ألعمال 

الطالب الصم المشغوالت المعدنية لدى 

بالكلية واإلفادة منها في تنمية مهاراتهم 

 التشكيلية

التربية 

 الفنية

أشغال 

 معادن

التربية النوعية 

 عين شمس

 نوقشت

2019 

12 
فيروز محمد 

 الميرغني أبو خليل
2020 

اإلمكانات التشكيلية لبرامج ترسيم 

المعلومات كمدخل لتعزيز التعبير في 

 الملصق اإلرشادي

التربية 

 الفنية
 التصميم

التربية النوعية 

 عين شمس
تناقش لم   

 2020 أمنية محمد فتحي 13

صياغات مستحدثة للتصميم الزخرفي 

ثالثي األبعاد في ضوء مختارات من 

 رموز الحضارة المصرية القديمة

التربية 

 الفنية
 التصميم

التربية النوعية 

 عين شمس
تناقش لم   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والمناقشة للرسائل العلمية داخل وخارج جامعة عين شمستابع االشراف  –
 

 :  شراف رسائل الدكتوراه ثانياً 
 

 عنوان الرسالة التاريخ أسم الباحث م
القسم 

 العلمي

التخصص 

 الدقيق

 الجهة

 )الكلية/الجامعة(
 المناقشة

 2016 فاطمة محمد حسن 1

التحريك الفعلي للمجسمات الهندسية 

استحداث تصميمات الملونة كمدخل في 

معاصرةزخرفية   

التربية 

 الفنية
 التصميم

التربية النوعية 

 عين شمس

نوقشت 

2018  

2 
إجالل حسن 

 البريهي
2016 

القيم الفنية والجمالية للفنون الشعبية اليمنية 

واإلستفادة منها إلستحداث تصميمات 

 زخرفية رقمية

التربية 

 الفنية
 التصميم

التربية النوعية 

 عين شمس

 نوقشت

2019 

3 
آية ماجد عطية 

 محمود
2017 

توظيف البعد التعبيري في اللوحة 

الزخرفية المعاصرة من خالل دراسة 

 الفنون األفريقية

التربية 

 الفنية
 التصميم

التربية النوعية 

 عين شمس

 نوقشت

2021 

4 
عبد الوهاب حيدر 

 عبد حيدر
2017 

القيم الفنية والجمالية للمدرسة االجتماعية 

المكسيكية كمدخل إلثراء التصميم 

 الجداري المعاصر بالعراق

التربية 

 الفنية
 التصميم

التربية النوعية 

 عين شمس

 نوقشت

2020 

5 
زكريا دعاء حسن 

 السعاتي
2017 

دراسة لتوظيف الضوء في فنون ما بعد 

الحداثة واالفادة منها في تنمية التصميم 

 المعاصر

التربية 

 الفنية
 التصميم

النوعية  التربية

 عين شمس

 نوقشت

2020 

6 
سالي عماد فاروق 

 السيد
2018 

التعبير الجمالي للدراما السينمائية 

المصرية كمدخل إلثراء األشغال الفنية 

 المعاصرة لدى طالب التربية الفنية

التربية 

 الفنية
 التصميم

التربية النوعية 

 عين شمس

 نوقشت

2020 

7 
حصة عبد هللا 

 إبراهيم المطوع
2021 

القيم الجمالية والتشكيلية للرموز 

كمدخل إلثراء  والمفردات الشعبية الكويتية

 التصميم الزخرفي متعدد المستويات

التربية 

 الفنية
 التصميم

التربية النوعية 

 عين شمس
تناقشلم   

8 
أفراح هذيل نافع 

 هذيل الرشيدي
2021 

جماليات الشكل في العمارة الكويتية القديمة 

منها في تصميم جداريات  واالستفادة

 معاصرة

التربية 

 الفنية
 التصميم

التربية النوعية 

 عين شمس
 لم تناقش



 

 

 

 

 شة للرسائل العلمية داخل وخارج جامعة عين شمستابع االشراف والمناق –
 

 : مناقشة رسائل الماجستير ثالثاً 
 

 عنوان الرسالة التاريخ أسم الباحث م
القسم 

 العلمي

التخصص 

 الدقيق

 الجهة

 )الكلية/الجامعة(
 المناقشة

 2013 يسرا مسعد فودة 1

الهندسة الفراكتالية وتطبيقاتها بالنظم 

الرقمية الحديثة إلثراء التصميم 

الثالثةالزخرفي في األبعاد   

التربية 

 الفنية
 التصميم

التربية النوعية 

 عين شمس
 مناقش

 2015 حسام محمد أحمد  2

التشكيلية والجمالية لعنصر الصياغات 

الحيوان عند عبد الهادي الجزار 

في تصميم اللوحة واالستفادة منها 

 الزخرفية

التربية 

 الفنية
 التصميم

التربية النوعية 

 عين شمس
 مناقش

الخولي نجالء محمد 3  2015 

الحركة الفعلية للخطوط الهندسية 

تصميمات خطية  ودورها في إستحداث

ضوء مفاهيم الفن الحركيمتتابعة في   

التربية 

 الفنية
 التصميم

التربية النوعية 

 عين شمس
 مناقش

4 
إيمان دسوقي محمد 

 
2015 

جماليات الحركة في فن الباليه واإلفادة 

منها فنياً في إستحداث لوحات زخرفية 

المستوياتمتعددة   

التربية 

 الفنية
 التصميم

النوعية التربية 

 عين شمس
 مناقش

5 
شروق إيهاب 

 الدسوقي
2016 

التكامل بين األساليب الفنية والقيم 

الجمالية لفناني جماعة المحور ودورها 

صياغات تشكيلية في في استحداث 

 اللوحة الزخرفية 

التربية 

 الفنية
 التصميم

التربية النوعية 

 عين شمس
 مناقش

 2016 دعاء حسن زكريا 6

االنشائية لنظم المدرسة البنائية األسس 

كمدخل الستحداث تصميمات زخرفية 

التربية الفنيةلطالب   

التربية 

 الفنية
 التصميم

التربية النوعية 

 عين شمس

 مناقش

 

7 
ريهام رمضان عبد 

 الفتاح
2017 

دراسة القيم الجمالية والتشكيلية لعنصر 

 اللون في مجال تصميم األزياء

االقتصاد 

 المنزلي

تصميم 

 أزياء

التربية النوعية 

 عين شمس

 مناقش

 

8 
ندى نصر الدين 

 أحمد
2017 

المتغيرات البصرية للعالقة بين األشكال 

اإلفتراضية ثالثية األبعاد والضوء 

 كمصدر لتدريس التصميم الجرافيكي

التصميمات 

 الزخرفية
 التصميم

 التربية الفنية

 جامعة حلوان
 مناقش

 2017 ليلى سيد سيد احمد 9

توظيف خامات غير تقليدية في صياغات 

مستحدثة للوحة الزخرفية متعددة 

المستويات باستلهام زخارف التلي 

 األسيوطي

التربية 

 الفنية
 التصميم

التربية النوعية 

 عين شمس
 مناقش

10 
راندا حسن عابد 

 حسين
2018 

مورفولوجيا مخطوطة كليلة ودمنة 

كمدخل لتأكيد البعد التعبيري في 

 التصوير

الرسم 

 والتصوير

الرسم 

 والتصوير

 التربية الفنية

 جامعة حلوان
 مناقش

11 
ريم مبارك فضيل 

 البصمان
2018 

القيم التعبيرية للون في األعمال الفنية 

التي عبرت عن العادات والتقاليد في 

الكويت كمدخل إلثراء اللوحة الزخرفية 

 )دراسة تحليلية(

التصميمات 

 الزخرفية
 تربوي

 التربية الفنية

 جامعة حلوان
 مناقش

12 
أيمن فاروق حسن 

 محمد
2019 

دور موقع اليوتيوب في تنمية مهارات 

 بعض األنشطة الفنية لدى المراهق

اإلعالم 

وثقافة 

 الطفل

اإلعالم 

وثقافة 

 الطفل

كلية الدراسات 

العليا للطفولة 

جامعة عين 

 شمس

 مناقش

 2019 هند مصطفى محمد 13

االفادة من االمكانات التشكيلية للطباعة 

بالمونوتيب لعينة من رسوم أطفال دور 

 األيتام في تحسين السلوك االجتماعي

التربية 

 الفنية

طباعة 

 المنسوجات

التربية النوعية 

 عين شمس
 مناقش



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شة للرسائل العلمية داخل وخارج جامعة عين شمستابع االشراف والمناق –
 

 : مناقشة رسائل الماجستير تابع ثالثاً 
 

 عنوان الرسالة التاريخ أسم الباحث م
القسم 

 العلمي

التخصص 

 الدقيق

 الجهة

 )الكلية/الجامعة(
 المناقشة

14 
هبة بسيوني علي 

 بكر
2019 

نظرية المجموعات كمنطلق فكري 

بنائيات تصميمية كمدخل  إلستحداث

إلثراء اللوحة الزخرفية لدى طالب 

 التربية النوعية 

التربية 

 الفنية
 التصميم

 التربية النوعية

 جامعة المنوفية
 مناقش

15 
انجي محمد سيد 

 النجار
2019 

استحداث صياغات تصميمية من خالل 

الحركة الفعلية للحروف العربية كمدخل 

 إلثراء التصميم الزخرفي

التربية 

 الفنية
 التصميم

 التربية النوعية

 جامعة طنطا
 مناقش

 2019 مها نعمة لفتة 16

اإلنفوجرافيك وأيديولوجية تصميم 

اإلعالن ودوره تجاه العنف في المجتمع 

 العراقي

التصميمات 

 الزخرفية
 تربوي

 التربية الفنية

 جامعة حلوان
 مناقش

معوض عبير حميد 17  2019 

أثر الممارسات الفنية في تنمية مهارات 

التواصل االجتماعي لدى عينة من 

 الفتيات بمؤسسة دار األيتام 

التربية 

 الفنية

فنون أطفال 

 وبالغين

التربية النوعية 

 عين شمس
 مناقش

18 
شادي عالء الدين 

 الخضري
2019 

البناء التشكيلي والمفهوم األدبي 

في  لالستلهامنوت كمدخل  ألسطورة

 التصوير

الرسم 

 والتصوير

الرسم 

 والتصوير

 التربية الفنية

 جامعة حلوان
 مناقش

 2020 هبة محمد الساكت 19

صياغات تصميمية جديدة للمتغيرات 

الشكلية الناتجة من الحركة الفعلية 

 المستوحاة من األمواج المائية

التربية 

 الفنية
 التصميم

 التربية النوعية

 جامعة المنوفية
 مناقش

 2020 فهد زهير النجار 20

المداخل التشكيلية للميديا الجديدة إلثراء 

تدريس التصوير بالمرحلة الثانوية بدولة 

 الكويت

الرسم 

 والتصوير

الرسم 

 والتصوير

 التربية الفنية

 جامعة حلوان
 مناقش

21 
مروة ربيع رجب 

 إبراهيم
2021 

أثر العالقة بين البعد الثاني والبعد الثالث 

في إثراء اللوحة الزخرفية الحقيقي 

 المستلهمة من نظرية الخداع البصري

التصميمات 

 الزخرفية
 التصميم

التربة الفنية 

 جامعة المنيا
 مناقش

 2021 حنان عوني محمد 22

اإلفادة من تقنيات الهولوجرام في 

استحداث صياغات تصميمية ثالثية 

 األبعاد

التصميمات 

 الزخرفية
 التصميم

التربة الفنية 

 جامعة المنيا
 مناقش

23 
 السيد عشري والء

 مرسي
2021 

 الجسد لرسوم التشكيلة تالصياغا تعدد

 إثراء في منها واإلفادةوالمحلية  العالمية

الزخرفية اللوحة  

التربية 

 الفنية
 التصميم

التربية النوعية 

 عين شمس
 مناقش



 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة عين شمسعلمية داخل وخارج تابع االشراف والمناقشة للرسائل ال –
 

 : مناقشة رسائل الدكتوراه رابعاً 
 

 عنوان الرسالة التاريخ أسم الباحث م
القسم 

 العلمي

التخصص 

 الدقيق

 الجهة

 )الكلية/الجامعة(
 المناقشة

 2017 إيمان كرم الشاهد 1
نظرية قبعات التفكير الست كمدخل 

 إلثراء تصميم الملصق للفرقة الرابعة

التصميمات 

 الزخرفية
 التصميم

 التربية الفنية

 جامعة حلوان
 مناقش

2 
مي عبد العزيز عبد 

 التواب
2017 

العنصر اآلدمي من منظور السيميائية 

كمدخل إلثراء البعد التعبيري في مجال 

 التصميم

التصميمات 

 الزخرفية
 التصميم

 التربية الفنية

 جامعة حلوان
 مناقش

3 
غادة عبد الرحيم 

 أحمد 
2018 

غير تقليدية في تصميم استخدام خامات 

اللوحة الزخرفية متعددة المستويات قائمة 

 على الوحدات الزخرفية في محافظة قنا

التربية 

 الفنية
 التصميم

التربية النوعية 

 عين شمس
 مناقش

4 
ريم مصطفى 

 حمودة أبوالعال
2018 

صياغات مستحدثة للشكل الخزفي 

باإلفادة من النظم الشكلية  المعاصر

الصبارلنباتات   

التربية 

 الفنية
 الخزف

 التربية النوعية

جامعة عين 

 شمس

 مناقش

الخولي نجالء محمد 5  2019 

توظيف اإلمكانات الفنية والتعبيرية 

لثالثية الحركة والصوت والضوء 

لتحقيق صياغات تصميمية مستحدثة 

 للتشكيل في الفراغ

التربية 

 الفنية
 التصميم

التربية النوعية 

 عين شمس
 مناقش

6 
ناردين نادي 

 نصري
2019 

السمات التشكيلية لمدارس الفن الحديث 

واإلفادة منها في تحسين األداء الفني في 

التصميم االبتكاري لدى تالميذ المرحلة 

 اإلعدادية

تصميمات ال

 الزخرفية
 التصميم

التربة الفنية 

 جامعة المنيا
 مناقش

 2019 يسرا مسعد فودة 7

آلثار الحركة  القيم التشكيلية والجمالية

التكتونية على الصخور كمدخل إلثراء 

 التصميمات الزخرفية

التصميمات 

 الزخرفية
 التصميم

 التربية النوعية

 جامعة طنطا
 مناقش

 2020 أميرة سعيد عباس 8
البعد الداللي والوظيفي للشكل كمدخل 

 لتصميم لوحات إرشادية لمكفوفي البصر

التصميمات 

 الزخرفية
 التصميم

الفنيةالتربية   

 جامعة حلوان
 مناقش

9 
مريم عالء الدين 

 محمود
1202  

المعالجات التشكيلية لألسطح الخزفية 

بالمخلفات المعدنية واإلفادة منها في 

استحداث جداريات خزفية معاصرة لفئة 

 الموهوبين

التربية 

 الفنية
 الخزف

 التربية النوعية

جامعة عين 

 شمس

 مناقش

10 
زهرة غلوم  

 إبراهيم العلي
1202  

برنامج مقترح لتدريس االتجاه  

التجريدي في التصوير المعاصر لطالب 

 كلية التربية األساسية بالكويت

الرسم 

 والتصوير

الرسم 

 والتصوير

 التربية الفنية

 جامعة حلوان
 مناقش

11 
محمد مهدي محمد 

 لطفي
1202  

أثر أسلوب الطباعة بالبصمات في 

الترويح عن أطفال مرضى السرطان 

معنوياً  ودعمهم  

التربية 

 الفنية

طباعة 

 المنسوجات

 التربية النوعية

جامعة عين 

 شمس

 مناقش



 

 تحكيم أبحاث ترقي في المجالت العلمية –

 المجلة التخصص عنوان البحث التاريخ م
 الجهة

 )الكلية/الجامعة(

م2010 1  
يالدور التربوي للفن التشكيلي في تنمية التذوق الفن  

األطفالوالجمالي لدى   
 التربية الفنية

 مجلة جامعة الطائف

 )اآلداب والتربية(

 –جامعة الطائف 

المملكة العربية 

 السعودية

م2019 2 عيدور القيمة االعتبارية في تكوين بصمة المنتج الصنا   
التصميم 

 الصناعي

مجلة بحوث الشرق 

 األوسط
 جامعة عين شمس

م2019 3 الحديث المقدس الشكلي في النص الجرافيكي    
 التصميم

 الجرافيكي

مجلة بحوث الشرق 

 األوسط
 جامعة عين شمس

م2019 4  
قراءة النص الجرافيكي وفق تصورات البنيوية 

 والتفكيكية 

التصميم 

 الجرافيكي

مجلة بحوث الشرق 

 األوسط
 جامعة عين شمس

م2019 5  التصميم الفن البيئي ودوره في تنمية الوعي الجمالي  
 مجلة بحوث الشرق

 األوسط
 جامعة عين شمس

م2019 6  
الشبابيك التسعة )التفكير في الزمن والقياس( لحل 

 المشكالت في التصميم الثالثي األبعاد
 التصميم

مجلة بحوث الشرق 

 األوسط
 جامعة عين شمس

م2019 7  
 االغناء في تصاميم الفضاءات الداخلية 

 )مسجد آيا صوفيا أنموذجاً( 
 التصميم

 مجلة بحوث الشرق

 األوسط
 جامعة عين شمس

م2019 8  األسلوب الفكري في تصميم المنتج الصناعي 
التصميم 

 الصناعي

مجلة بحوث الشرق 

 األوسط
 جامعة عين شمس

م2019 9  
الخطاب الحضاري في البنى التصميمية للفضاءات 

 الداخلية المعاصرة

التصميم 

 الداخلي

مجلة بحوث الشرق 

 األوسط
 جامعة عين شمس

م2019 10  سلطة المنتج الصناعي وانعكاسها على المتلقي 
التصميم 

 الصناعي

مجلة بحوث الشرق 

 األوسط
 جامعة عين شمس

م2019 11  
جماليات النحت األفريقي القديم وانعكاسه في فخار      

التيراكوتا (    Terracotta(  المعاصر  
 التربية الفنية

مجلة بحوث الشرق 

 األوسط
 جامعة عين شمس

م2019 12  

 آليات االتجنيس في المنتجات الصناعية

Mechanisms of nongenics in industrial 

products 

التصميم 

 الصناعي

مجلة بحوث الشرق 

 األوسط
 جامعة عين شمس

م2019 13  
دالالت اللون في القرآن الكريم وتمثالتها في نتاجات 

 طلبة قسم التربية الفنية
 التربية الفنية

 مجلة بحوث الشرق

 األوسط
 جامعة عين شمس

م2019 14  
األبعاد الجمالية لسيمياء التواصل العالماتي وتمظهراتها 

 في فنون ما بعد الحداثة
 التربية الفنية

مجلة بحوث الشرق 

 األوسط
 جامعة عين شمس

م2019 15  
توظيف استراتيجية المتشابهات لتطوير االنطباع 

التكوين الفنيالبصري عند طلبة التربية الفنية حول   
 التربية الفنية

مجلة بحوث الشرق 

 األوسط
 جامعة عين شمس

م2019 16 فنيةغرائبية الشكل واللون في رسوم طلبة قسم التربية ال   التربية الفنية 
مجلة بحوث الشرق 

 األوسط
 جامعة عين شمس

م2019 17  التربية الفنية رؤى مفاهيمية في تشكيل ما بعد الحداثة 
الشرق مجلة بحوث 

 األوسط
 جامعة عين شمس

م2020 18  
ثقافة التعبير الرقمي في تقانة التشكيل النحتي المعاصر 

 دراسة تحليلية
 التربية الفنية

مجلة بحوث الشرق 

 األوسط
 جامعة عين شمس

م2020 19  
التعبيرية التجريدية وتمثالتها في نتاجات طلبة قسم 

 التربية الفنية
 التربية الفنية

الشرق مجلة بحوث 

 األوسط
 جامعة عين شمس

م2020 20  
دور الكفايات التعليمية لتحقيق جودة أداء التدريس في 

 قسم التربية الفنية 
 التربية الفنية

مجلة بحوث الشرق 

 األوسط
 جامعة عين شمس

م2020 21  
التحوالت الفكرية وانعكاساتها على التصميم الجرافيكي 

 المعاصر
 التربية الفنية

الشرق مجلة بحوث 

 األوسط
 جامعة عين شمس

م2020 22  
جماليات الحركة في النحت التجميعي تمثالته في 

  نتاجات طلبة قسم التربية الفنية
 التربية الفنية

مجلة بحوث الشرق 

 األوسط
 جامعة عين شمس

م2020 23  التربية الفنية الروحانية في الفن اإلسالمي 
مجلة بحوث الشرق 

 األوسط
 جامعة عين شمس



 

 

 واللجان التنظيمية ةالمشاركة في أعمال المجالس واللجان المنبثق -
 

 الفترة النشاط م
م في مجال العمارة2018عضو لجنة المحكمين لجائزة جامعة عين شمس التقديرية لعام  1 م2019   

2 
لكلية التربية النوعية جامعة عين شمس للطالب المتميز على رئيس لجنة تحكيم جائزة التميز الطالبي 

 مستوى البرنامج الدراسي في أساليب التعلم الذاتي
م2019  

3 
 )أصحاب الهمم( من ذوي اإلعاقةلكلية التربية النوعية جامعة عين شمس تحدي رئيس لجنة تحكيم جائزة ال

في أساليب التعلم الذاتيالبرنامج الدراسي على مستوى   
م2019  

4 
رئيس لجنة تحكيم جائزة التفوق الطالبي لكلية التربية النوعية جامعة عين شمس للطالب المتميز على 

 مستوى البرنامج الدراسي في أساليب التعلم الذاتي
م2019  

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة –رئيس لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  5 م2019   

م2019 عضو وأمين سر لجنة مجلس الكلية 6  

م2019 -0182 -2017 عضو لجنة شئون الدراسات العليا والبحث العلمي 7  

م2019 –0162 –2015 عضو لجنة شئون التعليم والطالب 8  

9 
لعضو هيئة التدريس المتميز  أمين لجنة تحكيم الجائزة التقديرية لكلية التربية النوعية جامعة عين شمس

مستوى الكليةعلى   
م2019  

10 
لمتميزة أمين لجنة تحكيم الجائزة التقديرية لكلية التربية النوعية جامعة عين شمس للممارسات ا  

 في تدريس البرنامج
م2019  

11 
لمتميزة أمين لجنة تحكيم الجائزة التقديرية لكلية التربية النوعية جامعة عين شمس للممارسات ا  

البرنامجفي البحث العلمي بما يخدم   
م2019  

12 
لمتميزة أمين لجنة تحكيم الجائزة التقديرية لكلية التربية النوعية جامعة عين شمس للممارسات ا  

 بما يخدم البرنامج المشاركات المجتمعيةفي 
م2019  

13 
لمتميزة أمين لجنة تحكيم الجائزة التقديرية لكلية التربية النوعية جامعة عين شمس للممارسات ا  

البرنامج تحقيق جودة في  
م2019  

14 
إلعاقة  اأمين لجنة تحكيم الجائزة التقديرية لكلية التربية النوعية جامعة عين شمس لرعاية ذوي   

 )أصحاب الهمم(
م2019  

15 
عضو لجنة تنظيم مؤتمر الكلية العلمي السادس والدولي الرابع تحت عنوان " مستقبل التعليم النوعي 

جامعة عين شمس –النوعية الخاصة في ضوء مفهوم الجودة " لكلية التربية وذوي االحتياجات   
م2019  

16 
 –كلية التربية النوعية  –عضو لجنة تنظيم مهرجان الفنون التشكيلية الرابع للمتخصصين بالجمهورية 

 جامعة عين شمس.
م2019  

 

 التنظيميةالمشاركة في أعمال المجالس واللجان المنبثقة واللجان تابع  -
 

 الفترة النشاط م

17 
عضو لجنة تنظيم مؤتمر الكلية العلمي الخامس والدولي الثالث تحت عنوان " االتجاهات العالمية 

جامعة عين شمس –النوعية المعاصرة وتطوير التخصصات النوعية " لكلية التربية   
م2018  

18 
 –كلية التربية النوعية  –للمتخصصين بالجمهورية عضو لجنة تنظيم مهرجان الفنون التشكيلية الثالث 

 جامعة عين شمس.
م2018  

19 
عضو لجنة تنظيم مؤتمر الكلية العلمي الرابع والدولي الثاني تحت عنوان " التعليم النوعي : تحديات 

جامعة عين شمس  –النوعية الحاضر ورؤى المستقبل" لكلية التربية   
م2017  

20 
 –كلية التربية النوعية  –ان الفنون التشكيلية الثاني لمتخصصين بالجمهورية عضو لجنة تنظيم مهرج

 جامعة عين شمس.
م2017  

امعة عين شمسج –عضو مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بكلية التربية النوعية  21  
م 22/6/2016من   

 ولمدة ثالث سنوات

م2020 24  التربية الفنية إعادة تركيب الواقع في رسوم المستشرقين 
مجلة بحوث الشرق 

 األوسط
 جامعة عين شمس

م2020 25  التربية الفنية إشتغال نظرية الجشطلت في المنجز الطباعي 
مجلة بحوث الشرق 

 األوسط
 جامعة عين شمس

م2021 26 الفنيةالتربية  التكعيبة بين التحليلية والتركيبية   
مجلة بحوث الشرق 

 األوسط
 جامعة عين شمس



 

امعة عين شمسج –النوعية عضو فريق تفعيل البريد اإللكتروني بكلية التربية  22 م2016   

23 
التعليم النوعي في عضو لجنة تنظيم مؤتمر الكلية العلمي الثالث والدولي األول تحت عنوان " تطوير 

جامعة عين شمس  –النوعية ضوء الدراسات البينية" لكلية التربية   
م2016  

2019 - 2012 عضو مجلس قسم التربية الفنية  24  

المكتبة عضو لجنة  25  2012 - 2013  

المصري( عضو لجنة تنظيم مؤتمر الكلية العلمي األول )التفكير اإلبداعي وطموحات الواقع  26 م2007   

2008 - 2007 عضو وأمين سر مجلس قسم التربية الفنية  27  

 

 المعارض الفنية الخاصة -
 

 التاريخ مكان المعرض أسم المعرض م

 م2017 امعة القاهرة ج –قاعة طيف بكلية التربية النوعية  تصميمية معاصرة(مفتاح الحياة  رؤية  1

 م2016 امعة القاهرة ج –قاعة طيف بكلية التربية النوعية  حروف 2

 شعبيات مصرية 3

 نوعيالمؤتمر العلمي الثالم والدولي األول  تطوير التعليم ال

التربية النوعية لية ك –أون في ضوء الدراسات البينية( بقاعة 

 جامعة عين شمس –

 م2016

 نوبيات 4

 امعة عين شمسج –قاعة أون بكلية التربية النوعية 

متحف عفت ناجي  – عادة عرض بقاعة العروض المتغيرة  

  زارة الثقافة و –التشكيلية طاع الفنون ق –وسعد الخادم 

 م2015

 

 م2016

5 
الزخارف اتجاهات ضوئية  أثر اتجاه الضوء على 

 اإلسالمية في بناء اللوحة الزخرفية(
 م2011 امعة القاهرة ج –قاعة طيف بكلية التربية النوعية 

 م2009 امعة عين شمس ج –قاعة أون بكلية التربية النوعية  تربيعات تكعيبات 6

7 
ميكروجرافيك  معالجات جرافيكية للرؤية 

 المجهرية( 
 م2007 امعة عين شمس ج –قاعة أون بكلية التربية النوعية 

 

 المعارض الفنية الجماعية -
 

 التاريخ مكان المعرض أسم المعرض م

1 
 رابعالمعرض المقام على هامش مهرجان الفنون التشكيلية ال

 للمتخصصين بالجمهورية
 م2019 امعة عين شمسج –كلية التربية النوعية 

 م2019 جامعة عين شمس لمنياعلى هامش القافلة التنموية الشاملة لمحافظة االمعرض المقام  2

3 
 لمالمعرض المقام على هامش مهرجان الفنون التشكيلية الثا

 للمتخصصين بالجمهورية
 م2018 امعة عين شمسج –كلية التربية النوعية 

4 
المعرض المقام على هامش مهرجان الفنون التشكيلية الثاني 

 بالجمهورية للمتخصصين
 م2017 امعة عين شمسج –كلية التربية النوعية 

5 
ذ الدكتور دورة األستا -المعرض السنوي لقسم التربية الفنية 

 مصطفى عبد العزيز
 م2016 امعة األزهرج –كلية التربية 

6 
المعرض الفني المصاحب لمهرجان الفنون التشكيلية للمتخصصين 

 بالجمهورية

جامعة عين  –لرعاية الشباب اإلدارة العامة 

 شمس
 م2016

 م2015 قاعة جمعية محبي الفنون الجميلة معرض  صالون النوعية( 7

8 
ية معرض   ذكريات ( بمناسبة اليوبيل الفضي لكلية التربية النوع

 جامعة عين شمس 

جامعة  –قاعة أون بكلية التربية النوعية 

 عين شمس 
 م2014

 م2014 جامعة عين شمس المصاحب لمهرجان الشعوبمعرض الفن التشكيلي  9

10 
 معرض  أعضاء هيئة التدريس وخريجي كلية التربية النوعية( 

 بعنوان " عودة " 

جامعة  –قاعة أون بكلية التربية النوعية 

 عين شمس 
 م2013

 م2012  25قصر ثقافة الجيزة وجماعة تشكيلي  صالون الجيزة التشكيلي األول  11

 

 تابع المعارض الفنية الجماعية -
 

 التاريخ مكان المعرض أسم المعرض م

 م2009 امعة عين شمس ج –كلية الحقو   معرض الفنون التشكيلية 12

 م2008 مركز طلعت حرب الثقافي المعرض الجماعي السادس لجماعة رسائل تشكيلية "حواديت  13



 

 وألعاب" 

 م2007 قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي  رسائل تشكيلية "رؤى تشكيلية"المعرض الجماعي الخامس لجماعة  14

15 
 المعرض الجماعي الرابع لجماعة رسائل تشكيلية 

 " نسمات من الجنوب " 
 م2006 بيت السحيمي

16 
 المعرض الجماعي الثالم لجماعة رسائل تشكيلية 

 " يقاعات من الطبيعة" 

جامعة  –ة النوعية كلية التربي -قاعة أون 

 عين شمس 
 م2006

17 
   بداعات أعضاء هيئة التدريس والطالب( 

 للفن التشكيلي 

جامعة  –كلية التربية النوعية  –قاعة أون 

 عين شمس 
 م2005

 

 

 

 البحوث العلمية الفردية المنشورة –
   

 تاريخ النشر جهة النشر أسم المجلة عنوان البحم  م

 م2015 –كلية التربية النوعية المجلة المصرية الصياغة التشكيلية لمختارات من رباعيات صالح جاهين  1

 ؤتمرات العلمية الدولية والمحلية التي تم المشاركة فيها   لقاء بحم، حضور، تنظيم(الم -
 

 المؤتمرات العلمية  القاء بحم( -

1 

 الرؤية المعاصرة للزخرفة اإلسالمية بين الصياغة التجريدية والفلسفة الوسطية عنوان البحث باللغة العربية

 عنوان البحث باللغة اإلنجليزية
Contemporary Vision of Islamic Ornamentation between Abstract 

 formation and Medial Philosophy  
 

 م2013 سنة النشر امعة حلوانج –كلية التربية الفنية  الجهة المنظمة

 القاء بحث نوع المشاركة الدولي الرابع نوع المؤتمر
 

2 

 عنوان البحث باللغة العربية
لدى  نفعاليير االالتعبفعالية برنامج قائم على األنشطة الفنية باستخدام الحاسوب في تنمية مهارات 

 التوحديين األطفال 

 عنوان البحث باللغة اإلنجليزية

The effectiveness of the program of artistic activities using the 

computer in developing the skills of emotional expression for the 

children with autism 
 

 م2011 سنة النشر امعة بنهاج –التربية  كلية  الجهة المنظمة

 القاء بحث نوع المشاركة محلي نوع المؤتمر
 

3 

 عنوان البحث باللغة العربية
لزخرفي اصميم اإلفادة من النظم البنائية للكائنات األولية في استحداث صياغات تشكيلية في الت

  للتالميذ الصم

 عنوان البحث باللغة اإلنجليزية

Benefit from the structural systems for primary objects in the 

development of plastic formulations in the ornamental design of the 

deaf pupils 
 

 م2007 سنة النشر امعة عين شمسج –كلية التربية النوعية   الجهة المنظمة

 القاء بحث نوع المشاركة محلي نوع المؤتمر

 المؤتمرات العلمية  حضور( –
   

 الفترة نوع المشاركة الجهة المنظمة المؤتمر م

 م  29/4/2016-20 حضور امعة عين شمسج –كلية التربية النوعية  المؤتمر العلمي الثالث والدولي األول 1

 م  13/2/2017-12 حضور امعة عين شمسج –كلية التربية النوعية  المؤتمر العلمي الرابع والدولي الثاني  2

 م19/12/2018-17 حضور امعة عين شمسج -كلية التربية  المؤتمر الدولي الثالث 3

 م22/2/2018-20 حضور امعة عين شمسج –كلية التربية النوعية  المؤتمر العلمي الخامس والدولي الثالث 4

 م26/4/2019-24 حضور عين شمسامعة ج –كلية التربية النوعية  المؤتمر العلمي السادس والدولي الرابع 5



 

 جامعة عين شمس للدراسات المتخصصة  لطالب التربية الفنيةكمدخل لتصميم اللوحة الزخرفية 

2 
التجريد في الفن الزخرفي بين العقالنية اإلسالمية 

 والمادية الغربية

مجلة بحوث في التربية  

 الفنية والفنون 

 –كلية التربية الفنية 

 جامعة حلوان
 م2014

 

 شورةالبحوث العلمية المشتركة المن – 3
   

 تاريخ النشر جهة النشر المجلة أسم عنوان البحم  م

1 
 فعالية برنامج إرشادي في تنمية بعض

 المهارات االجتماعية لدى األطفال التوحديين

المجلة النفسية 

 للدراسات النفسية

الجمعية المصرية للدراسات 

جامعة  –كلية التربية  –النفسية 

 عين شمس

 م2012

2 
الفنية في خفض فاعلية برنامج تدريبي قائم على األنشطة 

 الشعور بالوحدة النفسية لدى المعاقين سمعياً 
 م2010 امعة كفر الشيخج –كلية التربية  مجلة كلية التربية

 

 المؤتمرات العلمية التي تم المشاركة في تنظيمها –
   

 نوع المشاركة الجهة المنظمة المؤتمر م
 الفترة

  لى من

1 
 والدولي األولالمؤتمر العلمي الثالم 

 تطوير التعليم النوعي في ضوء الدراسات البينية

 –كلية التربية النوعية 

 جامعة عين شمس

رئيس لجنة 

 نظيمت -المطبوعات 
 م 29/4/2016 م 20/4/2016

 التفكير اإلبداعي وطموحات الواقع المصري  2
 –كلية التربية النوعية 

 جامعة عين شمس

عضو لجنة 

 نظيمت -المطبوعات 
 م 15/4/2007 م 14/4/2007

 الدورات التدريبية -
 

 عضاء هيئة التدريسأالدورات التدريبية ومشروعات تنمية قدرات  –
     

 التاريخ الجهة المنظمة المكان عنوان الدورة م
نوع 

 المشاركة

 قاعة مركز تنمية القدرات الساعات المعتمدة 1
 –مركز التدريب والتطوير 

 عين شمسجامعة 
 متدرب م31/10/2016 – 30

 قاعة مركز تنمية القدرات القيادة 2
 –مركز التدريب والتطوير 

 جامعة عين شمس
 متدرب م26/10/2016 – 25

 قاعة مركز تنمية القدرات تنظيم المؤتمرات العلمية 3
 –مركز التدريب والتطوير 

 جامعة عين شمس
 متدرب م19/10/2016 – 18

 قاعة مركز تنمية القدرات الجامعيةاإلدارة  4
 –مركز التدريب والتطوير 

 جامعة عين شمس
 متدرب م12/10/2016 – 11

4 
اتخاذ القرار وحل 

 المشكالت
 قاعة مركز تنمية القدرات

 –مركز التدريب والتطوير 

 جامعة عين شمس
 متدرب م10/10/2016 – 9

 قاعة مركز تنمية القدرات أخالقيات وآداب المهنة 5
 –مركز التدريب والتطوير 

 جامعة عين شمس
 متدرب م2007

6 
استخدام التكنولوجيا في 

 التدريس 
 قاعة مركز تنمية القدرات

 –مركز التدريب والتطوير 

 جامعة عين شمس
 متدرب م2007

 قاعة مجلس الكلية التدريس الفعال  7
 كلية التربية 

 جامعة عين شمس –
 متدرب م2006

 قاعة مركز تنمية القدرات تصميم المقرر 8
 – مركز التدريب والتطوير 

 جامعة عين شمس
 متدرب م2006

9 
إعداد كتابة البحوث 

 ونشرها دولياً 
 قاعة مركز تنمية القدرات

 – مركز التدريب والتطوير 

 جامعة عين شمس
 متدرب م2006

 قاعة مركز تنمية القدرات إعداد مشروع بحثي  10
 –والتطوير مركز التدريب 

 جامعة عين شمس
 متدرب م2006

 قاعة مركز تنمية القدرات الساعات المعتمدة  11
 –مركز التدريب والتطوير 

 جامعة عين شمس
 متدرب م2006



 

 

  الدورات التدريبية في الجودة –
     

 التاريخ الجهة المنظمة المكان عنوان الدورة م
نوع 

 المشاركة

 كلية األلسن والتدريس الفعالاستراتيجيات التعلم  1
 –مركز ضمان الجودة واالعتماد 

 جامعة عين شمس
 متدرب م10/3/2016 – 9

2 
تحليل البيئتين الداخلية والخارجية 

 وتحديد البدائل االستراتيجية
 كلية األلسن

 –مركز ضمان الجودة واالعتماد 

 جامعة عين شمس
 متدرب م23/2/2016 – 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األخرىالدورات التدريبية  –
     

 التاريخ الجهة المنظمة المكان عنوان الدورة م
نوع 

 المشاركة

1 

التدريب على كيفية التعامل مع 

 برنامج الفوتوشوب 

 )عدد سبع دورات تدريبية(

 مركز الخدمات النوعية
 –كلية التربية النوعية 

 جامعة عين شمس
 مدرب م2009

2 Concepts of IT 
الحاسبات قاعة التدريب بكلية 

 والمعلومات
 متدرب م2007 جامعة عين شمس

3 
Using Computers & 

Managing Files 

قاعة التدريب بكلية الحاسبات 

 والمعلومات
 متدرب م2007 جامعة عين شمس

4 Word Processing 
قاعة التدريب بكلية الحاسبات 

 والمعلومات
 متدرب م2007 جامعة عين شمس

5 Spreadsheets 
التدريب بكلية الحاسبات قاعة 

 والمعلومات
 متدرب م2007 جامعة عين شمس

6 
Maintenance & 

Protection 

قاعة التدريب بكلية الحاسبات 

 والمعلومات
 متدرب م2007 جامعة عين شمس

7 Presentations 
قاعة التدريب بكلية الحاسبات 

 والمعلومات
 متدرب م2007 جامعة عين شمس

8 
 اللغة االنجليزية 

 "TOEFL  " 
 متدرب م2004 جامعة عين شمس مركز الخدمات العامة

 جامعة عين شمس كلية التربية النوعية لغة التواصل  9
م إلى 7/3/2004

 م1/4/2004
 متدرب

 جامعة عين شمس كلية البنات إعداد المدرس الجامعي 10
م إلى 29/8/2003

 م 18/9/2003
 متدرب



 

 شهادات الشكر والتقدير -
 

 التاريخ الجهة المانحة الشهادة م

 على اإلشراف على ملتقى التوظيف الثالث للكليةوتقدير شهادة شكر  1
 –كلية التربية النوعية 

 شمسجامعة عين 
 م2019

2 
افلة ت القعلى المشاركة الفعالة في معرض الفن التشكيلي ضمن فعالياشهادة شكر وتقدير 

 م2019التنموية الشاملة لجامعة عين شمس بمحافظة المنيا في أبريل 
 م2019 جامعة عين شمس

3 
لية على المشاركة الفعالة في المهرجان الرابع للفنون التشكيشهادة شكر وتقدير 

 م30/4/2019للمتخصصين في 
 م2019 جامعة عين شمس

 م2018شهادة شكر وتقدير على اإلعداد واإلشراف على أسبوع البيئة لشهر نوفمبر  4
 –كلية التربية النوعية 

 شمسجامعة عين 
 م2018

5 
حتفاالت م بمناسبة ا2018شهادة شكر وتقدير عن المشاركة في احتفالية )عظيمة يامصر( 

 جامعة عين شمس بذكرى حرب أكتوبر
 م2018 جامعة عين شمس

6 
تربية ت الشهادة شكر وتقدير على المشاركة الفعالة في الملتقى اإلبداعي الثالث لكليا

 م2018سبتمبر 13 – 9النوعية بالجامعات المصرية في الفترة من 
 م2018 جامعة أسيوط

7 
ي على المشاركة الفعالة في فعاليات ملتقى الخزف األول لذوشهادة شكر وتقدير 

 م2018أغسطس  24-20االحتياجات الخاصة في الفترة من 

 –كلية التربية النوعية 

 شمسجامعة عين 
 م2018

8 
لية الثالث للفنون التشكيعلى المشاركة الفعالة في المهرجان شهادة شكر وتقدير 

 م18/4/2018للمتخصصين في 
 م2018 جامعة عين شمس

9 
لية على المشاركة الفعالة في المهرجان الثاني للفنون التشكيشهادة شكر وتقدير 

 م 30/4/2017للمتخصصين 

 –كلية التربية النوعية 

 شمسجامعة عين 
 م2017

10 
صين المهرجان األول للفنون التشكيلية للمتخصعلى تصميم شعار شهادة شكر وتقدير 

 م30/4/2017

 –كلية التربية النوعية 

 شمسجامعة عين 
 م2017

11 

افلة ت القعلى المشاركة الفعالة في معرض الفن التشكيلي ضمن فعالياشهادة شكر وتقدير 

 التنموية الشاملة لجامعة عين شمس بمحافظة دمياط في الفترة 

 م2017ديسمبر  15 -13من 

 م2017 جامعة عين شمس

12 
مة لمنظشهادة شكر وتقدير على الجهد والعطاء المتميز من خالل اإلسهام في اللجان ا

 لملتقى الكلية )ملتقى التوظيف الثاني(

 –كلية التربية النوعية 

 شمسجامعة عين 
 م2017

13 
 شهادة شكر وتقدير عن تصميم شعار وكافة مطبوعات ملتقى الكلية 

 )ملتقى التوظيف الثاني(

 –كلية التربية النوعية 

 جامعة عين شمس
 م8/11/2016

14 
سم ة لقشهادة شكر وتقدير على المشاركة الفعالة في المعرض السنوي للفنون التشكيلي

 م دورة أ.د / مصطفى عبد العزيز5/5/2016-4التربية الفنية في الفترة من 

امعة ج –كلية التربية 

 األزهر
 م2016

15 

ة لمنظمعلى الجهد والعطاء المتميز من خالل اإلسهام في اللجان اشهادة شكر وتقدير 

ت ياجاللمؤتمر العلمي السادس والدولي الرابع )مستقبل التعليم النوعي وذوي االحت

 م26/2/2019-24الخاصة في ضوء مفهوم الجودة ( في الفترة

 –كلية التربية النوعية 

 جامعة عين شمس
 م2019

16 

ة لمنظمعلى الجهد والعطاء المتميز من خالل اإلسهام في اللجان اشهادة شكر وتقدير 

ير )االتجاهات العالمية المعاصرة وتطو لثوالدولي الثاخامس للمؤتمر العلمي ال

 م21/2/2018-20التخصصات النوعية( في الفترة

 –كلية التربية النوعية 

 جامعة عين شمس
 م2018

 

 

 ورش العمل –
     

 التاريخ الجهة المنظمة المكان عنوان الورشة م
نوع 

 المشاركة

 الملصق الذكي أونآلين 1
وحدة تكنولوجيا 

 المعلومات

جامعة  –كلية التربية النوعية 

 عين شمس
 متدرب م24/4/2016

2 

التدريب على تحويل 

المقررات الدراسية إلى 

 مقررات إلكترونية 

قاعة التدريب بكلية 

 والمعلومات الحاسبات
 متدرب م 26/2/2013-25 جامعة عين شمس

3 
فنون ذوي االحتياجات 

 الخاصة 

متحف عفت ناجي 

 وسعد الخادم

 –التشكيلية قطاع الفنون 

 وزارة الثقافة 
 القائم بالورشة م 24-26/11/2008



 

 الشكر والتقديرتابع شهادات  -
 

 التاريخ الجهة المانحة الشهادة م

17 

مة المنظ على الجهد والعطاء المتميز من خالل اإلسهام في اللجانشهادة شكر وتقدير 

رؤى وللمؤتمر العلمي الرابع والدولي الثاني )التعليم النوعي: تحديات الحاضر 

 م21/4/2017-20المستقبل( في الفترة

 –النوعية كلية التربية 

 جامعة عين شمس
 م2017

18 

مة المنظ على الجهد والعطاء المتميز من خالل اإلسهام في اللجانشهادة شكر وتقدير 

 راساتللمؤتمر العلمي الثالث والدولي األول )تطوير التعليم النوعي في ضوء الد

 م 21/4/2016-20البينية( في الفترة

 –كلية التربية النوعية 

 جامعة عين شمس
 م2016

19 
 الدوليوعلى تصميم شعار وكافة مطبوعات المؤتمر العلمي الثالث شهادة شكر وتقدير 

 م21/4/2016-20األول )تطوير التعليم النوعي في ضوء الدراسات البينية( في الفترة 

 –كلية التربية النوعية 

 جامعة عين شمس
 م2016

20 
يلية المهرجان األول للفنون التشكعلى المشاركة الفعالة في شهادة شكر وتقدير 

 م 18/2/2016-16للمتخصصين في الفترة من 

 –كلية التربية النوعية 

 شمسجامعة عين 
 م2016

 م2015 جمعية محبي الفنون الجميلة شهادة شكر وتقدير عن المساهمة الفعالة في نجاح معرض )صالون النوعية(  21

22 

من  وهوبينتحكيم األعمال الفنية المقدمة من المشهادة شكر وتقدير على المشاركة في 

 ذوي االحتياجات الخاصة لمسابقة

 "أنا مبدع" ضمن مبادرة صيف أوالدنا 

اإلدارة العامة للتمكين 

الثقافي لذوي اإلحتياجات 

الهيئة العامة  –الخاصة 

اإلدارة  –لقصور الثقافة 

 المركزية للشئون الثقافية

 م2015

23 

ة حتفاليأناسبة على الجهد والعطاء المتميز والفعال في الكلية وذلك بمشهادة شكر وتقدير 

م إلى 27/4/2014عاماً على إنشاء الكلية في الفترة من  25اليوبيل الفضي بمرور 

 م3/5/2014

 –كلية التربية النوعية 

 جامعة عين شمس
 م2014

24 

 25ور ي بمراليوبيل الفض شهادة شكر وتقدير للمساهمة الفعالة في اإلشتراك بأحتفالية

 في الفترة من عاماً على إنشاء الكلية في معرض "ذكريات"

 م3/5/2014م إلى 27/4/2014 

 –كلية التربية النوعية 

 جامعة عين شمس
 م2014

 

 تابع شهادات الشكر والتقدير -
 

 التاريخ الجهة المانحة الشهادة م

25 
 نفي مهرجان أسبوع الشعوب في الفترة مللمشاركة الفعالة شهادة شكر وتقدير 

 م24-27/3/2014 

 م2014 جامعة عين شمس

26 
-2شهادة شكر وتقديرعن المشاركة الفعالة في معرض عودة في الفترة من 

 م12/2/2013

 –كلية التربية النوعية 

 جامعة عين شمس

 م2013

27 
داء تصميم لوجو ولوحات إرشادية خاصة بمكتبة الكلية ولأل شهادة شكر وتقديرعلى

 المتميز والتعاون في أنشطة الكلية 

 –كلية التربية النوعية 

 جامعة عين شمس

 م2012

28 
 شهادة شكر وتقدير من صالون الجيزة التشكيلي األول 

 م25/3/2012 – 15في الفترة من ودرع الصالون 

 م2012 قصر ثقافة الجيزة

29 
 ن شهادة شكر وتقديرعن اإلسهام في نجاح معرض الفنون التشكيلية في الفترة م

 م19/3/2009 –14 

امعة عين ج –كلية الحقوق 

 شمس

 م2009

30 
ة لفرسان اإلرادشهادة شكر وتقديرعن عضوية لجنة تحكيم معرض الملتقى األول 

 بجامعة عين شمس
 م 2008  جامعة عين شمس

31 
 وتقدير عن الجهد المتميز في تنفيذ مشروعشهادة شكر 

 اللوحة الجدارية )الموزاييك( بالكلية  

 –كلية التربية النوعية 

 جامعة عين شمس
 م2007

32 
 لمي األولالمؤتمر الع -شهادة شكر وتقدير عن اإلسهام في اللجان المنظمة 

   م 15/4/2007-14)التفكير اإلبداعي وطموحات الواقع المصري( في الفترة من  

 –كلية التربية النوعية 

 جامعة عين شمس
 م2007

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 داخل وخارج الكلية المساهمة في األنشطة الفنية والطالبية -
 

 خارج الكلية داخل الكلية م

1 

 بعتصميم شعار وكافة مطبوعات المؤتمر العلمي السا

االبداع والتكنولوجيا تحت عنوان  خامسوالدولي ال

التعليم النوعيودورهما في   

م2020امعة عين شمس. ج –لكلية التربية النوعية    

مساحة كلية  –متر عرض  100مساحة ب –تصميم لوحات جدارية   حفر على الحجر 

  امعة عين شمسج –كلية الهندسة  ( متر مربع 181

2 

تصميم شعار وكافة مطبوعات المؤتمر العلمي السادس 

مستقبل التعليم النوعي وذوي والدولي الرابع تحت عنوان 

 االحتياجات الخاصة في ضوء مفهوم الجودة

م2019امعة عين شمس. ج –لكلية التربية النوعية    

مساحة كلية  –متر عرض  120بمساحة  –تصميم لوحات جدارية   رسم جرافيتي

  امعة عين شمسج –متر مربع ( كلية الهندسة  200

3 
قى التوظيف الثالم" تصميم شعار وكافة مطبوعات "ملت

م2019جامعة عين شمس.  –لكلية التربية النوعية   

تصميم واإلشراف على تنفيذ مجموعة من وحدات الديكور الخاصة بمسرح كلية 

م2019التربية جامعة عين شمس، وكذلك ترميم جدارية الكلية   

4 
تصميم كافة مطبوعات المؤتمر الدولي الثالم تحت عنوان 

 –لتطوير التعليم و عداد المعلم لكلية التربية رؤى مستقبلية 

م2018جامعة عين شمس.   

المشاركة في "مهرجان الفنون التشكيلية الرابع للمتخصصين بالجمهورية" 

جامعة عين  -كلية التربية النوعية م.  30/4/2019 والمعرض الفني المقام  من

وتصميم شعار وكافة مطبوعات المهرجان   شمس.   

5 

شعار وكافة مطبوعات المؤتمر العلمي الخامس تصميم 

التعليم النوعي : تحديات والدولي الثالم تحت عنوان 

 الحاضر ورؤى المستقبل

 م2018امعة عين شمس. ج –لكلية التربية النوعية  

المشاركة في "مهرجان الفنون التشكيلية الثالم للمتخصصين بالجمهورية" 

جامعة عين  -كلية التربية النوعية م. 18/4/2018والمعرض الفني المقام  من 

 وتصميم شعار وكافة مطبوعات المهرجان   شمس. 

6 
 تصميم غالف "المجلة المصرية للدراسات المتخصصة" 

م2018امعة عين شمس. ج –لكلية التربية النوعية   

المشاركة في "مهرجان الفنون التشكيلية الثاني للمتخصصين بالجمهورية" 

جامعة عين  -كلية التربية النوعية م.  30/4/2017الفني المقام  منوالمعرض 

وتصميم شعار وكافة مطبوعات المهرجان   شمس.   

7 

تصميم شعار وكافة مطبوعات المؤتمر العلمي الرابع 

والدولي الثاني تحت عنوان التعليم النوعي : تحديات 

 الحاضر ورؤى المستقبل

م2017امعة عين شمس. ج –لكلية التربية النوعية    

المشاركة في "مهرجان الفنون التشكيلية للمتخصصين بالجمهورية" والمعرض 

جامعة عين شمس.  -كلية التربية النوعية  م. 2/2016 /18 – 16الفني المقام  من

 وتصميم شعار وكافة مطبوعات المهرجان   

8 

لمؤتمر العلمي الثالم تصميم شعار وكافة مطبوعات ا

والدولي األول تحت عنوان " تطوير التعليم النوعي في 

جامعة  –ضوء الدراسات البينية" لكلية التربية النوعية 

م2016عين شمس.   

دورة األستاذ الدكتور مصطفى  -المشاركة في المعرض السنوي لقسم التربية الفنية 

م2016جامعة األزهر.  –ية كلية الترب -عبد العزيز. قسم التربية الفنية   

9 
تصميم شعار وكافة مطبوعات "ملتقى التوظيف الثاني" 

م2016جامعة عين شمس.  –لكلية التربية النوعية   

عضو لجنة تحكيم األعمال الفنية للموهوبين من ذوي االحتياجات الخاصة لمسابقة  

مهوريةأوالدنا على مستوى محافظات الجصيف مبدع " ضمن مبادرة " أنا   

لإلدارة التابعة العامة للتمكين الثقافي لذوي االحتياجات الخاصة م. االدارة  2015 

  الهيئة العامة لقصور الثقافة. جمهورية مصر العربية   –المركزية للشئون الثقافية 

10 
تصميم شعار وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية التربية 

م2016جامعة عين شمس.  –النوعية   

والمعرض الفني المقام  جامعة عين شمس  –المشاركة في مهرجان أسبوع الشعوب 

م   2014/2015وتصميم شعار المهرجان عن عام م. 27/3/2014 – 24من   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تابع المساهمة في األنشطة الفنية والطالبية -
 

 خارج الكلية داخل الكلية م

10 
عاماً على  نشاء الكلية وذلك في الفترة  25بمرور المشاركة في احتفالية اليوبيل الفضي 

م. وتصميم شعار وكافة مطبوعات اليوبيل الفضي2014مايو  3أبريل  لى  27من   

المشاركة في معرض الفنون التشكيلية الذي أقامته كلية 

 – 14جامعة عين شمس في الفترة من  –الحقو  

م19/3/2009  

11 
جامعة عين شمس. باإلضافة  لى مجموعة  –ة النوعية تصميم لوجو مكتبة كلية التربي

م2012لوحات  رشادية خاصة بالمكتبة.   

عضو لجنة تحكيم معرض الملتقى األول والثاني 

م 2009 –م 2008لفرسان اإلرادة بجامعة عين شمس   

12 

جامعة عين شمس  –المشاركة في االحتفال السنوي الثاني للبيئة بكلية التربية النوعية 

من خالل تنظيم وتنسيق المعارض الفنية المقامة ضمن  11/4/2009-16الفترة من  في

الزخرفي ،  قامة معرض  قامة ورشة فنية للتدريب على التصميم فعاليات األسبوع، 

 تصميم لطالب الفرقة الثالثة 

 

13 
كيفية جامعة عين شمس على  –تدريب طالب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية 

 -واستخدامها في تنفيذ اللوحة الجدارية الخاصة بالكلية خامة الموزاييك التعامل مع 

م2007  

 



 

 

 

 

 

 أعمال الجودة التعليمية -
 

 التاريخ المهام م

1 
 ت المعتمدةجامعة عين شمس والئحة نظام الساعا –المشاركة في تطوير وتحديث الئحة البكالوريوس لكلية التربية النوعية 

 م، لتحقيق التوافق مع المعايير القومية األكاديمية 2015لمرحلة الدراسات العليا في 
 م2015

2 
لبات استقراء متط –ية النوعية )المشوار األكاديمي والحياة العملاإلشراف على إعداد ملتقى الخريجين األول بكلية التربية 

 م15/11/2017سوق العمل( 
 م2017

 م2018 م16/1/2018المشاركة في إعداد وتنظيم الملتقى األول لإلداريين )نحو تطوير المنظومة اإلدارية(  3

4 

سية امج الدراة البرشة وإقرار ومتابعة وتقييم أنشطالمشاركة في إعداد وثيقة المجالس الرسمية واللجان المسئولة عن مناق

الدوري  عقادهالمرحلة البكالوريوس لكلية التربية النوعية جامعة عين شمس، وقواعد تشكيلها ومسئولياتها ومواعيد ان

 م 31/7/2018والمعتمد من مجلس الكلية في 

 م2018

5 
لنوعية االتربية  لكلية لطالب المقبولين ببرامج مرحلة البكالوريوسالمشاركة في إعداد وثيقة سياسات وإجراءات تحديد أعداد ا

 م31/7/2018جامعة عين شمس
 م2018

6 

 بكالوريوسحلة الالمشاركة في إعداد معايير القبول في برامج مرحلة البكالوريوس ومعايير التحويالت من وإلى برامج مر

معة لنوعية جاتربية اوالتحويل لبرامج مرحلة البكالوريوس لكلية المعايير قبول التظلمات وإجراءات الفحص الخاصة بالقبول 

 م31/7/2018عين شمس

 م2018

7 
ن مجلس ممعتمد المشاركة في إعداد معايير إختيار أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس في مرحلة البكالوريوس وال

 م23/9/2018الكلية في 
 م2018

8 
النوعية  ة التربيةها لكليموضوعية لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وآليات تنفيذالمشاركة في إعداد معايير 

 م23/9/2018جامعة عين شمس والمعتمد من مجلس الكلية في 
 م2018

9 
وريوس البكاللة مج مرحالمشاركة في إعداد معايير إختيار منسقي البرامج، وتحديد آليات اإلختيار ومدة العمل لهم لجميع برا

 م23/9/2018لكلية التربية النوعية جامعة عين شمس والمعتمد من مجلس الكلية في 
 م2018

10 
كلية في ن مجلس الممعتمد المشاركة في إعداد معايير تقييم أداء القيادات الجامعية لكلية التربية النوعية جامعة عين شمس وال

 م23/9/2018
 م2018

11 
اصة لشروط الخخراج، االقواد المنظمة والمعايير الحاكمة إلخراج المؤلفات الدراسية من حيث الشكل واإلالمشاركة في إعداد 

 م14/10/2018بمواصفات الكتاب الجامعي من حيث المضمون وإخراج الكتاب والمعتمد من مجلس الكلية في 
 م2018

12 
لى إدارته ع( ومخرجاته وقائم SDEEعليم العالي )اإلشراف على مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بمؤسسات الت

 شهر( ثمانية عشر شهراً  18م ولمدة )2/9/2018وتنفيذه منذ تاريخ توقيع عقد التنفيذ في 
 م2018

13 
جلس عتمد من مس والمالمشاركة في إعداد الهيكل التنظيمي لبرامج مرحلة البكالوريوس لكلية التربية النوعية جامعة عين شم

 م13/1/2019في الكلية 
 م2019

14 
دعم  اإلشراف على تحديث جميع قاعات ومعامل وورش وأتيليهات الكلية باألجهزة واألدوات واآلالت ضمن مشروع

 (SDEEوتطوير الفعالية التعليمية بمؤسسات التعليم العالي )
 م2019

15 
ة روع دعم وتطوير الفعالية التعليميعمل للتدريس المصغر ضمن مشم –اإلشراف على استحداث استديو إذاعة وفيديو 

 (SDEEبمؤسسات التعليم العالي )
 م2019

 م2019 اإلشراف على تحديث منظومة الصوت والعرض بجميع قاعات التدريس بالكلية 16



 

 

 

 تابع أعمال الجودة التعليمية -
 

 التاريخ المهام م

17 

لتربية النوعية جامعة لكلية ا 2021-2019الجهاز اإلداري بالكلية  المشاركة في إعداد دراسة االحتياجات التدريبية ألعضاء

الكلية في  ( والمعتمد من مجلسSDEEعين شمس ضمن مشروع دعم وتطوير الفعالية التعليمية بمؤسسات التعليم العالي )

 م15/4/2019

 م2019

18 
ة والسادة لمستحدثاتستخدم أساليب التعلم الذاتي اإلعداد واإلشراف على إعداد سياسات التحفيز المطبقة على الطالب التي 

 م15/4/2019أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس والمعتمدة من مجلس الكلية في 
 م2019

 م2019 المشاركة في إعداد مواصفات الورقة االمتحانية )شكالً ومضموناً( ونموذج تقييم الورقة االمتحانية  19

20 
 يز المتم المشاركة في إعداد ملف الترشح لجائزة  التميز الطالبي لكلية التربية النوعية جامعة عين شمس للطالب

 على مستوى البرنامج الدراسي في أساليب التعلم الذاتي
م2019  

21 
 ز لمتميلب االمشاركة في إعداد ملف الترشح لجائزة التفوق الطالبي لكلية التربية النوعية جامعة عين شمس للطا

 على مستوى البرنامج الدراسي في أساليب التعلم الذاتي
م2019  

22 
 أصحاب الهمم( )التحدي لكلية التربية النوعية جامعة عين شمس من ذوي اإلعاقة  المشاركة في إعداد ملف الترشح لجائزة

 على مستوى البرنامج الدراسي في أساليب التعلم الذاتي
م2019  

23 
 المتميز  لتدريسالمشاركة في إعداد ملف الترشح للجائزة التقديرية لكلية التربية النوعية جامعة عين شمس لعضو هيئة ا

 على مستوى الكلية
م2019  

24 
يس ة في التدرلمتميزالمشاركة في إعداد ملف الترشح للجائزة التقديرية لكلية التربية النوعية جامعة عين شمس للممارسات ا

 بالبرنامج
م2019  

25 
 ة لمتميزالمشاركة في إعداد ملف الترشح للجائزة التقديرية لكلية التربية النوعية جامعة عين شمس للممارسات ا

 في البحث العلمي بما يخدم البرنامج
م2019  

26 
 ة متميزسات الالمشاركة في إعداد ملف الترشح للجائزة التقديرية لكلية التربية النوعية جامعة عين شمس للممار

 في المشاركات المجتمعية بما يخدم البرنامج
م2019  

27 
 ة لمتميزالمشاركة في إعداد ملف الترشح للجائزة التقديرية لكلية التربية النوعية جامعة عين شمس للممارسات ا

 في تحقيق جودة البرنامج
م2019  

 م2019 م(أصحاب الهم)إلعاقة االتربية النوعية جامعة عين شمس لرعاية ذوي المشاركة في إعداد ملف الترشح للجائزة التقديرية لكلية  28

29 
 ليةن مجلس الكمعتمدة المشاركة في إعداد سياسات التحفيز المطبقة على اإلدارة األكاديمية والتنفيذ للبرامج الدراسية والم

 م15/4/2019في 
 م2019

30 
ن المعتمدة موين شمس عالمتميزة لنظم التقويم بكلية التربية النوعية جامعة المشاركة في إعداد الميثاق المرجعي للممارسات 

 م15/4/2019مجلس الكلية في 
 م2019

 م2019 اصة اإلشراف على تطوير برامج بكالوريوس التربية النوعية عام وبرامج بكالوريوس التربية النوعية تربية خ 31


