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كليه –:جامعه المنيا  الدمى أفالمفي  البصريةالدور التقني والدرامي للمؤثرات  الدكتوراه: -0

 2116 -الفنون الجميله

ونورمان  -نيالترجمة البصرية للصوت في أفالم الرسوم المتحركة |)والت ديز  الماجستير: -2

 2112-كليه الفنون الجميلة  –مكالرين( جامعه المنيا 

 0990-جيد جدا مع مرتبه الشرف -الجرافيك  شعبة الرسوم المتحركة بكالوريوس: -1

 :جهة العمل والدرجة الوظيفية ثالثا :

 جامعه المنيا – الجميلةكليه الفنون  –مدرس)دكتور( بقسم الرسوم المتحركة 

 في المؤتمرات المنشورةلعلمية ا رابعا : األبحاث

 Recruitment of accessory dramatic in -ألدمي أفالمدراميا في  اإلكسسوارتوظيف  -0

puppet films 

 22-24 -الفترةالدولي التاسع المنعقد في  -تم نشر البحث : في مؤتمر كليه الفنون الجميلة
 المنيا -2102 -مارس



متحركة ودورهن في تطوير الرسوم الحركة اإلبداعية لمخرجات الرسوم ال -2
 في مصر في ظل األيديولوجيات القديمة والحديثة.. المتحركة

 Creative Movement for output animation and their role in the 

development of animation in Egypt under the ideologies of ancient and 

modern 

 الحادي عشر لكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا  "المؤتمر الدوليتم نشر البحث :في 
 2105والتمرد"  اإللزامتحت عنوان اإلبداع بين 
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The role of animation in the development of environmental awareness and 
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 الفن من اجل الحفاظ علي البيئة والوعي البيئي-المحور الثاني  2104فبراير02-09

 :علي الرسائل العلمية  األشرافخامسا :

   محمد حسانين ربيع محمد اسم الباحث:
 اآللي في تنفيذ أفالم الصلصالبرامج الحاسب  إمكانياتعنوان الرسالة :االستفادة من 

Utilizing the computer capabilities in implementation of clay animation 

 أيمان محمود لطفياسم الباحثة: 

: اثر استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير تنفيذ بنية الشخصية في افالم ستوب عنوان الرسالة 

 موشن 

The effect of using modem technology in the development of the 

implementation of character building in stop motion movies. 
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