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 : المؤهــــالت الدراسيـــــة. 

بكالوريوس فنون وتربية ـ قسم التربية الفنية ـ كمية التربية ـ جامعة المنيا بتقدير جيد جدا مع ـ  4
 . مرتبة الشرف

 ـ دبموم خاص في التربية بكمية التربية ـ جامعة المنيا بتقدير جيد جدا . 2

مداخل تجريبية البتكار بعنوان ) - نتخصص أشغال معاد -ـ ماجستير في التربية الفنية  3
مشغولة حمي معدنية وفق نظم الكمبيوتر واإلفادة منها في تدريس أشغال المعادن والصياغة 

 .2444عام  (بالمرحمة الجامعية لدى طالب التربية الفنية
التفكيكية واإلفادة منها في بعنوان ) – تخصص أشغال معادن -ـ دكتوراه الفمسفة في التربية  4

 . 2449عام  (استحداث مشغوالت معدنية وظيفية "دراسة تجريبية"
 التدرج الوظيفي :

 جامعة المنيا . –كمية التربية  –ـ باحثة بقسم التربية الفنية  4

 جامعة المنيا . –كمية التربية  –ـ مدرس مساعد أشغال معادن بقسم التربية الفنية  2

 جامعة المنيا .–كمية التربية الفنية-والتراث الشعبي ـ مدرس أشغال معادن بقسم األشغال الفنية 3

 : المعــارض

ـ مشاركة في معرض الفن التشكيمي األول ألعضاء هيئة التدريس بقسم التربية الفنيـة ـ كمية  4
 . 2446التربية ـ جامعة المنيا عام 
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الفنية ـ كمية  ـ مشاركة في معرض الفن التشكيمي الثاني ألعضاء هيئة التدريس بقسم التربية 2
 . 2447التربية ـ جامعة المنيا عام 

 2444جامعة المنيا  –معرض أعضاء هيئة التدريس بكمية التربية الفنية  ـ مشاركة في 3

 2445جامعة المنيا  –معرض أعضاء هيئة التدريس الثاني بكمية التربية الفنية  ـ مشاركة في 4

" بكمية  واإلفادة منها في إثراء المشغولة المعدنيةسيموطيقيا الدائرة معرض خاص بعنوان " ـ  5
 .2445 جامعة المنيا –ون الجميمة نالف

جامعة المنيا بعنوان  –معرض خاص عمي هامش المؤتمر الدولي األول بكمية التربية الفنية ـ  6
 . 2447" الحمي المعدنية بين الرمزية والتركيبية التفكيكية"

" بكمية ة الجدلية بين قطاعات األشجار والشرائح النحاسيةالعالقمعرض خاص بعنوان " ـ  7
 .2447 جامعة المنيا –ون الجميمة نالف

 البرامج :

ـ تصميم مقرر تعميمي الكتروني لتدريس مادة )أشغال المعادن( بمركز التعميم االلكتروني ـ  4
 عة المنيا.مجا

 المؤتمرات العلمية :

 . 2444وحتى عام  2443 منذ عامجامعة المنيا –كمية التربية السنوي ـ مشاركة في مؤتمرات 4

دور "الفن والتربية  عنوان جامعة حموان تحتمؤتمر كمية التربية الفنية الدولي ـ مشاركة في  2
 . 2444في التنمية البشرية" 

مؤتمر كمية التربية الفنية الدولي جامعة حموان تحت عنوان " تعميم الفنون مشاركة في ـ  3
 . 2446ومتطمبات التغيير " 

مؤتمر كمية التربية الفنية الدولي جامعة المنيا تحت عنوان " دور الفنون التشكيمية في ـ  4
 2447مواجهة المتغيرات العالمية " 

 


