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 1664/  5/ 1موالٌد اإلسكندرٌة 

 نبذة مختصرة 

 الرعٌل األول للكلٌة   -جامعة المنٌا  –من اوائل خرٌجً كلٌة الفنون الجمٌلة 

 امتٌاز مع مرتبة الشرف األول علً الجامعة والكلٌة والقسم والشعبة بتقدٌر

 1611الدفعة األولً للكلٌة عام 



 التدرج الوظٌفً:

 )أستاذ بقسم الجرافٌك ) برنامج فنون الكتاب 

 أستاذ مساعد بقسم الجرافٌك 

 مدرس بقسم الجرافٌك 

 مدرس مساعد بقسم الجرافٌك 

 معٌد بقسم الجرافٌك 

 المؤهالت الدراسٌة:

 2002 المانٌا دولة – فوبارتال جامعة – الفن فلسفة فً الدكتوراه درجة 

 2002 والحفر الحجر على طباعة)  ٌثوجرافلال طباعة فً الجرافٌك فن فً دبلوم  

 المانٌا دولة – زٌجن جامعة من( الغائر

 1664حلوان جامعة – الجرافٌك قسم – الجمٌلة الفنون فً الماجستٌر درجة 

 1611 المنٌا جامعة – الجرافٌك قسم – الجمٌلة الفنون بكالورٌوس 

 الخبرة العملٌة:

 1661- 1664  جامعة المنٌا –معٌد بكلٌة الفنون الجمٌلة 

 1664 - 1666  قسم الجرافٌك .جامعة المنٌا –مدرس مساعد بكلٌة الفنون الجمٌلة 

 2002-2010   جامعة المنٌا –قسم الجرافٌك  –مدرس بكلٌة الفنون الجمٌلة 

 2002- 2005 مدرس منتدب باألكادٌمٌة العربٌة للعلوم و التكنولوجٌا 

 2006-2002 جامعة الزٌتونة باألردن –الجرافٌكً  بقسم التصمٌم استاذ مساعد 

 2001-2006 التدرٌب  مكتب ورئٌس بقسم التصمٌم الجرافٌكً استاذ مشارك       

 دولة البحرٌن –بجامعة العلوم التطبٌقٌة  –والتعلٌم المستمر 

 2006-2011 جامعة المنٌا –قسم الجرافٌك  –استاذ مساعد 

 2011-2012  جامعة الشرق األوسط –استاذ مشارك بكلٌة العمارة والتصمٌم  

 2012- 2014 ًجامعة الشرق األوسط –رئٌس قسم التصمٌم الجرافٌك 

 2013-2015 فً جامعة الشرق األوسط مساعد العمٌد لضمان الجودة 

 2016 – 2012جامعة  -المدٌر التنفٌذي لوحدة ضمان الجودة  بكلٌة الفنون الجمٌلة

 المنٌا



 اللغات:

 اللغة األلمانٌة –اللغة االنجلٌزٌة  –اللغة العربٌة  

 العضوٌة:

 عضو نقابة الفنٌٌن التشكٌلٌٌن 

  اإلسكندرٌة بأتٌلٌةعضو جماعة الفنانٌن والكتاب 

 ٌبألمانٌا ٌنعضو جماعة المصممٌن الجرافٌك 

 الجوائز:

 2004 (261اهم فنانً الجرافٌك فً العالم تحت رقم )  ضمن من اختٌر 

  حاصل على العدٌد من المٌدالٌات و الشهادات الدولٌة والمحلٌة 

  فرنسا  –المجر  –النمسا  –العدٌد من المقتنٌات بالمتاحف العالمٌة والمحلٌة بألمانٌا

 اإلسكندرٌةمكتبة  –وزارة الثقافة  –هولندا  –

  مثل مصر فى العدٌد من المحافل الجرافٌكٌة الدولٌة  

 عات:والمشاركة فً المشر

والممول من وحدة لمشروع )دعم وتطوٌر الفاعلٌة التعلٌمٌة(  يالتنفٌذ المدٌر

 أدارة المشروعات بوزارة التعلٌم العالً للتأهٌل لالعتماد.

 األشراف علً الرسائل العلمٌة:

 ٌد من رسائل الماجستٌر والدكتوراه بالكلٌةاألشراف علً العد 

 مناقشة العدٌد من رسائل الماجستٌر والدكتوراه بالكلٌة 

 الدورات التدرٌبٌة:

 ارج البالد فً المجاالت اآلتٌة ختلقً العدٌد من الدورات التدرٌبٌة داخل و

الجوانب  –الجامعٌة  اإلدارة –أدارة الجوة  –) تنمٌة مهارات العملٌة التعلٌمٌة 

 المالٌة والقانونٌة بالجامعة (

 العنوان:
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 tn.salem@yahoo.com إٌمٌل:     01200184444 موباٌل: 

 


