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   3566332 012المحمول : 

  2366085 086 002فاكس ) كلية الفنون الجميلة ـ  جامعة المنيا (:  

 www.minia.edu.egالموقع اإللكترونى:  

 
 المؤهالت العلمية:

 

 م 1191امعة المنيا ـ ـ بكالوريوس الفنون الجميلة ـ تخصص تصوير ـ كلية الفنون الجميلة ـ ج1

 

ـ ماجستير فى الفنون الجميلة ـ تخصص تصوير ـ كلية الفنون الجميلة ـ جامعة االسكندرية 2

 م  بعنوان ) التصوير اإلسالمى فى العصرين التيمورى و الصفوي (1111

 

 2220ـ دكتوراه فى فلسفة الفنون الجميلة ـ تخصص تصويرـ كلية الفنون الجميلة ـ جامعة المنيا 3

 م بعنوان ) المنظر الطبيعى فى التصوير اإلسالمى كمثير ابداعى لصياغة فنية جديدة (

 
 الخبرات التدريسية: 

 

 م 1111م إلى  1112ـ معيدا بقسم التصور ـ بكلية الفنون الجميلة ـ جامعة المنيا  من 1

 

 م 2220م إلى  1111ـ مدرس مساعد بقسم التصوير ـ بكلية الفنون الجميلة ـ جامعة المنيا من2

 

 حتى اآلن. 2220ـ مدرس بقسم التصوير ـ بكلية الفنون الجميلة ـ جامعة المنيا من 3

 
 :التدريس

 
 التاريخ البلد الكلية الجامعة الفرقة اسم المقرر

 2222 مصر الفنون الجميلة المنيا الثانية تصوير أشخاص

تكنولوجيا 

 التصوير

 2221 مصر الفنون الجميلة المنيا الثالثة

رسم و تلوين 

 بالكمبيوتر

 2221 مصر الفنون الجميلة المنيا األولى

 2221 مصر الفنون الجميلة المنيا الرابعة تكوين ملون
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 شهادات التقدير

 

( تحقيقا لفلسفة و أهداف الكلية العلمية و  2222ـ  شهادة تقدير فى معرض خريجى الكلية ) فنون 1

 الفنية

  

 األبحاث المنشورة:

 

بحث مقدم فى الملتقى الدولى األول للفنون التشكيلية ) حوار جنوب جنوب ( فى الفترة 

م بعنوان ) رؤية جديدة إلعداد الفنان المصور من  2221نوفمبر  19إلى  12من 

 خالل تدريس مادة التكوين الملون لشعبة التصوير(
 

 األنشطة الثقافية : 

 

  2222 بالكليةئد لجنة األسر رااإلشتراك فى نشاط األسر الطالبية وكـ 

 المساهمة فى اإلعداد للمؤتمرات الخاصة بالكلية والجامعة والمعارض الخاصة بها.ـ 

 

 دورات تدريبية:

 

 م1112من مركز تنمية المجتمع المحلى ـ جامعة االسكندرية ـ    Tofel Preparationـ دورة 

 
ساعدين فى أصول التدريس بمركز التعليم ـ الدورة التدريبية العاشرة للمعيدين و المدرسين الم

 م  1110االنسانى و تكنولوجيا التعليم ـ جامعة المنيا 

 

 

 النشاط الفنى:

 

 ـ شارك فى جميع المعارض الجماعية التى أقامتها كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا منذ انشائها

 

أللوان الزيتية على الحائط فى نادى أمتار منفذتين با 3× أمتار  0ـ لوحتين جداريتين مقاس كل منها 

 م 1113الرياضات البحرية فى شرم الشيخ بمصر 

 

أمتار بدريم  12متر و ارتفاع  32ـ لوحة جدارية منفذة باأللوان األكريليك على ألواح خشبية بطول 

 م 1111أكتوبر ـ مصر  2بارك مدينة 

 

سموحة بمدينة االسكندرية ـ شارك فى أعمال النحت التى نفذت بميدان عمانويل بمنطقة 

 م 2222مصر

ـ شارك فى العديد من أعمال النحت التى أقيمت بميادين األسكندرية و الساحل الشمالى  مصر منذ 

 م 2222عام 

 

 م 2222أمتار بفيال بالساحل الشمالى  2ـ قبة منفذة بالزجاج الملون المعشق بالرصاص قطرها 

متر  1260المحافظة القديم و الحديث  بطول كل منها ـ جداريتين بمحافظة المنيا تحكى تاريخ 

 م 2229متر منفذة بخامة الموزاييك الزجاجى  2612بارتفاع  


