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 الفنون الجميمة

األول عمى كمية  – جرافيك
الجميمة في العام  الفنون

 م4444/4446الجامعي 

 ومشاريع خدمة المجتمع  ورش العملوالندوات و  الدورات التدريبية : 

 المركز  الفترة إلى  الفترة من   الدورة أو ورشة العمل أو الندوة م

ورشة العمل الدولية المصاحبة لميوبيل الفضي لكمية  7
 جامعة المنيا -الفنون الجميمة 

 جامعة المنيا -كمية الفنون الجميمة  7/0/4441 42/2/4441

 التدريس بجامعة المنيا  ىيئةمركز تنمية قدرات أعضاء  42/3/4441 43/3/4441 (6R3) البحوث العممية التنافسيةمشروعات دورة  4

 معة المنيا التدريس بجا ىيئةمركز تنمية قدرات أعضاء  76/6/4447 70/6/4447 (I2) الفعال االتصالدورة ميارات  6

 التدريس بجامعة المنيا  ىيئةمركز تنمية قدرات أعضاء  70/0/4447 77/0/4447 (I1دورة ميارات العرض الفعال ) 2

 التدريس بجامعة المنيا  ىيئةمركز تنمية قدرات أعضاء  70/0/4447 77/0/4447 (T3دورة استخدام التكنولوجيا في التدريس ) 0

 التدريس بجامعة المنيا  ىيئةمركز تنمية قدرات أعضاء  77/1/4441 47/1/4441 (6I1) جيدورة التخطيط اإلستراتي 3

 التدريس بجامعة المنيا  ىيئةمركز تنمية قدرات أعضاء  2/7/4447 3/7/4447 (6T4معاير الجودة في العممية التدريسية ) 7

 مصر -جامعة المنيا  40/74/4474 42/74/4474 تصميم المطبوعات والشعارات ألسبوع فتيات الجامعات 1

 مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة المنيا  42/74/4474 40/74/4474 (6R1) دورة النشر الدولي 7

 مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة المنيا  67/74/4474 7/7/4476 (6R2إدارة الفريق البحثي ) 74

 مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة المنيا  1/7/4476 7/7/4476 (6L4) ماعاتدورة إدارة الوقت واالجت 77

 مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة المنيا 72/7/4476 70/7/4476 (6T3دورة نظم االمتحانات وتقويم الطالب ) 74

 قدرات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة المنيا مركز تنمية 41/7/4476 47/7/4476 (6L2دورة اإلدارة الجامعة ) 76

 جامعة المنيا -كمية الفنون الجميمة  76/0/4472 47/2/4472 ورشة العمل الدولية المصاحبة لمؤتمر الفن والمغة 72

 جامعة المنيا -كمية الفنون الجميمة  47/2/4470 44/2/4470 ورشة عمل محمية في كيفية تجميد وتكعيب الكتب 70

 جامعة المنيا -قاعة العرض بكمية الفنون الجميمة  4/74/4476 4/74/4476 عن الفيمم الصامت حمى الذىب لـ شارل شابمن  ندوة 73

 مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة المنيا 72/7/4472 70/7/4472 (R4دورة أخالقيات البحث العممي ) 77

 مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة المنيا 7/74/4472 4/74/4472 (L3ألعمال الجماعية)دورة الجوانب المالية والقانونية في ا 71

 جامعة المنيا -قاعة العرض بكمية الفنون الجميمة  4470 4470 ندوة عن فنان الجرافيك الراحل أ.د/ فتحي أحمد 77
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 ميرجان منتدى أصيمة الثقافي والفني بدولة المغرب 47/7/4473 72/7/4473 61المشاركة بميرجان أصيمة الدولي الدورة  44
 جامعة المنيا –كمية الفنون الجميمة  –قسم الجرافيك  41/1/4473 77/1/4473 إقامة ورشة عمل بعنوان الطباعة الغائرة والمنفذة  47
 اجامعة المني –مركز الحاسب اآللي  7/4/4477 1/4/4477 دورة تصميم المواقع اإللكترونية 44
 جامعة المنيا –كمية الفنون الجميمة  –قسم الجرافيك  7/4/4477 41/7/4477 إقامة ورشة عمل في الطباعة المنفذة )سمك سكرين( 46
 المغرب-المعيد الوطني لمفنون الجميمة تطوان  64/6/4477 44/6/4477 إقامة ورشة عمل لفنون الطباعة المختمفة 42
 مصر –جامعة المنيا 72/7/4473 3/7/4473 ألسبوع فتيات الجامعاتتصميم المطبوعات والشعارات  40
 مصر -جامعة المنيا  7/2/4473 3/2/4473 تصميم المطبوعات الحتفالية عيد العمم 43
 مصر –وزارة الشباب والرياضة  72/2/4477 3/2/4477 قائد فوج المدن الممونة بمحافظة الوادي الجديد 47
 جامعة المنيا -كمية الفنون الجميمة  -قسم الجرافيك  70/0/4477 0/0/4477 اب الفنان إقامة ورشة عمل في كت 41
 إيطاليا -جامعة باري  -أكاديمية باري لمفنون  74/3/4477 2/3/4477 إقامة ورشة عمل في أسموب الطباعة الغائرة  47
 مصر –الشباب والرياضة وزارة  47/7/4477 47/7/4477 قائد فوج المدن الممونة بمحافظة المنيا 64
 مركز تكنولوجيا المعمومات بجامعة المنيا 7/4/4477 1/4/4477 دورة انشاء المواقع اإللكترونية 67

دارة المراجع 64  مركز تكنولوجيا المعمومات بجامعة المنيا 0/3/4471 6/3/4471 دورة البحث في قواعد البيانات العممية وا 
 مركز تكنولوجيا المعمومات بجامعة المنيا S.A.U 74/3/4471 74/3/4471دورة  66

 
 

  األحدث أواًل(التدرج الوظيفي : داخل مصر الخبرات العممية(  

 نبذة عن مكان العمل م إلى اآلن4471 الفترة  جامعة المنيا –الفنون الجميمة  الكمية بقسم الجرافيكمشارك أستاذ  الوظيفة

 الميام

تطوير األنشطة الطالبية  -نظرية لكل طالب الفرق الدراسية بقسم الجرافيكالتمارين العممية والمحاضرات التدريس 
كمية الفنون السعي مع فريق الجودة لمحصول عمى اإلعتماد ب –لتصبح قادرة عمى خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

مادة  –مادة التكنولوجيا لمفرقة األولى قسم الجرافيك المواد التي تم تدريسيا ) -  جامعة المنيا -الجميمة 
مادة تاريخ فن التخصص لمفرقة الثالثة شعبة التصميم المطبوع قسم  –قسم الجرافيك التكنولوجيا لمفرقة الثانية 
داخل الحرم  توجدكمية الفنون الجميمة  (قسم الجرافيكلثة والثاقة األولى والثانية مادة الحفر والطباعة لمفر  -الجرافيك 

جامعة المنيا تم إنشائيا عام الجامعي ل
م م وبدأت الدراسة بيا عا7773
ىي أقسام  2وكانت تضم  م7716

 الديكور والجرافيك والتصوير والنحت
 قسمم تم إضافة 7774وفي عام 
ترميم اآلثار وقسم قسم العمارة و 

الرسوم المتحركة بعد أن كان شعبة 
سنوات  0مدة الدراسة  -بقسم الجرافيك

  .لمحصول عمى درجة البكالوريوس
أما عن قسم الجرافيك بالكمية فيتم 
التخصص بو بعد النجاح في السنة 

ولمدة أربعة  –الدراسية إعدادي فنون 
ويتشعب الطالب في السنة  –سنوات 

 –الثالثة إلى شعبتين )فنون الكتاب 
ىو ُيعد من أكثر و ، صميم المطبوع (الت

، فيرغب الكثير واًل قبفي الكمية األقسام 
 يجمع باقة و، كمادخولمن الطالب في 

األساتذة واألساتذة  رائعة من
المساعدين والمدرسين ومعاوني 

  أعضاء ىيئة التدريس.

 م4471إلى  4476 الفترة جامعة المنيا –الفنون الجميمة  الكمية بقسم الجرافيك مدرس الوظيفة

 الميام

تطوير األنشطة الطالبية  -نظرية لكل طالب الفرق الدراسية بقسم الجرافيكالتمارين العممية والمحاضرات التدريس 
كمية الفنون السعي مع فريق الجودة لمحصول عمى اإلعتماد ب –لتصبح قادرة عمى خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

عدادي ديكور المواد التي تم تدريسيا )مادة تاريخ الحضارة لمفرقة إعدادي فنون و  -  جامعة المنيا -الجميمة  ا 
مادة الرسم لمفرق -مادة أسس التصميم لكل من الفرقة اإلعدادي والفرقة األولى والثانية قسم الجرافيك  –بالكمية 

 –مادة التكنولوجيا لمفرقة األولى قسم الجرافيك   –إعدادي فنون، الفرقة األولى، الفرقة الثانية بقسم الجرافيك 
مادة تاريخ فن التخصص لمفرقة الثالثة شعبة التصميم المطبوع  –قسم الجرافيك مادة التكنولوجيا لمفرقة الثانية 

ومادة المناظر مادة الرسم السريع   –قة األولى والثانية قسم الجرافيكمادة الحفر والطباعة لمفر  -قسم الجرافيك 
 لمفرقة الثالثة والرابعة تخصص تصميم مطبوع قسم الجرافيك(

 م4476 :م 4441 الفترة  جامعة المنيا –الفنون الجميمة  الكمية مدرس مساعد بقسم الجرافيك الوظيفة

 الميام

 - تدريس بعض المحاضرات النظرية لبعض الفرق الدراسية -لطالب الفرق الدراسية التمارين العممية تدريس 
كمية الفنون  -المساىمة في تطوير مناىج التدريس والسعي لمعمل بنظام الساعات المعتمدة بقسم الجرافيك 

انية بكل أقسام الكمية المواد التي تم تدريسيا )مادة المنظور اليندسي لفرقة األولى والث -جامعة المنيا  -الجميمة 
مادة الرسم لمفرق  -مادة أسس التصميم لكل من الفرقة اإلعدادي والفرقة األولى والثانية قسم الجرافيك  –

مادة أسس تصميم لمفرقة إعدادي فنون والفرقة  –إعدادي فنون، الفرقة األولى، الفرقة الثانية بقسم الجرافيك 
الحفر والطباعة لمفرقة األولى والثانية والثالثة والرابعة بشعبتييما قسم  مادة – األولى والثانية قسم الجرافيك

 مادة الرسم السريع لمفرقة الثالثة والرابعة تخصص تصميم مطبوع قسم الجرافيك(  –الجرافيك 
 م4441 :م 4442 الفترة  جامعة المنيا –الفنون الجميمة  الكمية معيد بقسم الجرافيك الوظيفة

 الميام

المساىمة في تطوير مناىج التدريس بقسم  –التمارين العممية لطالب الفرق الدراسية بقسم الجرافيك يس تدر 
لفرقة األولى والثانية االمواد التي تم تدريسيا )المنظور اليندسي  - جامعة المنيا -كمية الفنون الجميمة الجرافيك 

مادة  -عدادي والفرقة األولى والثانية قسم الجرافيكمادة أسس التصميم لكل من الفرقة اإل  –بكل أقسام الكمية 
مادة أسس تصميم لمفرقة إعدادي  –الرسم لمفرق إعدادي فنون، الفرقة األولى، الفرقة الثانية بقسم الجرافيك 

مادة الحفر والطباعة لمفرقة األولى والثانية والثالثة والرابعة  – فنون والفرقة األولى والثانية قسم الجرافيك
 مادة الرسم السريع لمفرقة الثالثة والرابعة تخصص تصميم مطبوع(  –شعبتييما قسم الجرافيك ب
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  خارج مصر :الخبرات العممية 
التصميم قسم مساعد ب مدرس الوظيفة

 الجرافيكي والرسوم المتحركة
 اإلمارات لمعموم والتكنولوجيا الكمية

 اإلمارات العربية –أبو ظبي 
 4477م إلى 4474 الفترة 

 نبذة عن مكان العمل

دولة  –مؤسسة لمتعميم العالي في أبو ظبي
م باسم معيد 7776اإلمارات. تأسست 

اإلمارات لمتكنولوجيا، وقدمت تدريب ميني 
في اإلدارة والكومبيوتر والمغات. قدمت عام 

أول برنامج أكاديمي ليا: دبموم في  7770
 ة.إدارة األعمال وتنظيم المعمومات الحاسوبي

 الميام

التمارين العممية والمحاضرات النظرية لكل طالب الفرق الدراسية بقسم التصميم الجرافيكي والرسوم تدريس 
 Theالمواد التي تم تدريسيا )مادة فن التصميم الجرافيكي  –المتحركة بالكمية وذلك بنظام الساعات المعتمدة 

art of graphic design -  مادة الرسم الحرFree hand drawing–  مادة تاريخ التصميم الجرافيكي
مادة تصميم التايبوجرافي   – History of graphic design and Animationوالرسوم المتحركة 

Typographical Design –  مادة استوري بورد لمرسوم المتحركةStoryboarding for Animation) 

 ون الجميمة المعيد الوطني لمفن الكمية أستاذ زائر الوظيفة
 المممكة المغربية-مدينة تطوان

 4477 الفترة
 نبذة عن مكان العمل

ؤسسة عميا في مجال الفنون التشكيمية، البصرية م
كأول مدرسة بالمغرب  7720 عام توالتطبيقية. تأسس

مختصة في تدريس الفنون التشكيمية: )رسم، نحت، 
لفنون المدرسة الوطنية ل " صباغة وحفر..(، تحت اسم

بنايتيا الجديدة،  تشندُ  7707وفي سنة .  الجميلة
صارت مدرسة وطنية في مجال الفنون التشكيمية حديثة و 

، صدر قرار وزاري 7772العيد بالمغرب. في سنة 
إلى معيد وطني يتم فيو قبول الطمبة الحاصمين  يابتحويم

عمى شيادة الباكالوريا، وتخريج أفواج من الفنانين 
 .توى التعميم العاليالمغاربة بمس

عمل مجموعة من ورش العمل المختمفة في مجال فنون الطباعة المختمفة لطالب المعيد والتي تضمنت طريقة  الميام
 الطباعة الغائرة وطريقة الطباعة المنفذة وطريقة الطباعة المسطحة باستخدام الورق 

 أكاديمية باري لمفنون الكمية أستاذ زائر الوظيفة
 4477 الفترة إيطاليا -جامعة باري 

 نبذة عن مكان العمل

 
 عمل مجموعة محاضرات وورش عمل وندوات لطالب قسم الجرافيك بأكاديمية باري لمفنون التابعة لجامعة باري  الميام

 دولة إيطاليا - مدينة باري

  االنتداب( داخل مصر :الخبرات العممية( 
 كمية اإلعالم والعالقات العامة  الكمية منتدب مدرس الوظيفة

 جامعة النيضة الخاصة
 العام الجامعي الفترة 

 م4470/4473
 نبذة عن مكان العمل

أحدث عضو في مجموعة التعميم  ةجامعو النيض
كميات  3م. بيا 4443أنشأت عام طيبة. 

)الصيدلة، طب الفم واألسنان، اليندسة، عموم 
عامة والتسويق الحاسب واإلعالم والعالقات ال

دارة األعمال.  وا 
 الميام

التمارين العممية والمحاضرات النظرية لطالب كمية اإلعالم والعالقات العامة، وذلك بنظام الساعات تدريس 
 (Elements of designالمواد التي تم تدريسيا )مادة أسس التصميم  –المعتمدة 

 كمية اليندسة  الكمية مدرس منتدب الوظيفة
 أسيوطجامعة 

 العام الجامعي الفترة
 م4473/4477

  نبذة عن مكان العمل
م بمبنى الجامعة 7707تم إنشاء كمية اليندســــة عام 

القديم بالوليدية حيث بدأت الدراسة بيا فى العام الجامعى 
م ومدة الدراسة بالكمية خمس سنوات منيا 7707/7701

باألقسام سنة إعدادية لجميع الطالب ثم أربع سنوات 
 العممية المتخصصة.

 الميام
وذلك بنظام الساعات المعتمدة  –تدريس التمارين العممية والمحاضرات النظرية لطالب قسم التصميمات الداخمية 

 المواد التي تم تدريسيا ) مادة التصوير الفوتوغرافي( –

 الكمية مدرس منتدب الوظيفة
 كمية الفنون الجميمة 

 الفترة جامعة أسيوط
 العام الجامعي

 م4477/4471

  نبذة عن مكان العمل

أنشئت كمية الفنون الجميمة بجامعة أسيوط بالقرار الوزاري 
م لتبدأ الدراسة بيا في العام 4473لسنة  170رقم 

، تحتوي الكمية عمى خمسة م4473/4477الجامعي 
أقسام في تخصصات العمارة والديكور والجرافيك والتصوير 

 الميام والنحت.
 تدريس التمارين العممية والمحاضرات النظرية لطالب قسم الجرافيك الفرقة األولى

 (مادة الخط العربي -مادة التكنولوجيا - تشكيل زخرفيمادة  -المواد التي يتم تدريسيا )مادة الحفر والطباعة 
 

 ية :ـــــــــات الدراســـــــــــالمؤلف 
 تاريخ التأليف ؤلفــــــــــم المــــــــــــسا م
 م4470  ن (ــــف –ية ــــتقن –خ ـــــ) تاريارزة ــــــــــــــــاعة البـــــــــيا الطبــــــــــتكنولوج 7
 م4473 (فــــن  –تقنــــية  –تاريـــــخ  ) ائرةــــــــــــاعة الغــــــــــــيا الطبــــــــــــتكنولوج 4

 شارك فييا :  والمجان الم العضويات 

 نوع العضوية المجنة أو الجمعية م
 عامل مصر – عضو نقابة الفنون التشكيمية 7
 عامل جامعة المنيا –كمية الفنون الجميمة  –عضو مجمس قسم الجرافيك  4
 4470إلى 4476من  جامعة المنيا –كمية الفنون الجميمة  –عضو الفريق التنفيذي لإلعتماد والجودة  6
 4472/4470لمعام الجامعي  جامعة المنيا -كمية الفنون الجميمة  –لجنة األسر إلتحاد الطالب  مستشار 2
 4472/4470الجامعي لمعام  بجامعة المنيا -( لمنشاط الطالبي وتكوين الشخصيات القيادية  Enactusمسئول فريق ) أناكتس  0
 4472/4470لمعام الجامعي  جامعة المنيا -كمية الفنون الجميمة  –مسئول التواصل لمنشاط الطالبي  3

https://www.facebook.com/EnactusBsu/posts/351971831562790
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 4470إلى 4476من  جامعة المنيا –عضو ومدير الوحدة اإلنتاجية بكمية الفنون الجميمة  7
 حتى اآلن 4472من عام  نياجامعة الم –مشرف تنفيذي بمركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس  1
 حتى اآلن 4442من  جامعة المنيا –عضو لجنة المطبوعات بكمية الفنون الجميمة  7
 حتى اآلن 4476من  جامعة المنيا –بكمية الفنون الجميمة لألنشطة الطالبية سرة صوتك أرائد  77

  :  ميارات أخرى 
 الميارات  نوعية الميارة   

   تقنية المكاتب  
إلستريتور ، Indesingإن ديزاين ،  Photoshopفوتوشوب ، Power pointبور بوينت ،  Word دامج الوور نبر  -واالنترنت اآلليالحاسب ة إجاد

Illustrator  ، ب أجوجل اسكتشSketshup  برنامج أدوب أفتر إفكتAdobe After Effect 

 المغات
 الكتابة القراءة التحدث اللغة

 ممتاز ممتاز ممتاز العربية
 جيد جيد جيد  ميزيةاإلنج

 اإلقنــــــــــــــــــــاع      –    التفــــــــــــــــــاوض    –    االبتـكــــــــــــــــــــار    -    القيـــــــــــــــــــــادة شخصية

  : اليوايات 
  درجة اإلجادة    اليوايةنوعية 

 الرسم بالتكنولوجيا الرقمية( –الحبر  –أكوريل  –فحم  –خامات المختمفة )رصاص إجادة ممتازة لفن الرسم بال الرسم
 ديواني جمي(  –كوفي  –فارسي  –ديواني  –ثمث  –نسخ  –إيجادة جيدة لثمان أنواع من الخطوط العربية )رقعة  الخط العربي

 إجادة جيدة لفن التصوير الفوتوغرافي  التصوير الفوتوغرافي
 دة ال بأس بيا في تصميم الشخصيات الكرتونية بالصمصال ألفالم حجوم الرسوم المتحركةإجا فن النحت
 إجادة فن التمثيل واإلخراج المسرحي  التمثيل

  والمقتنياتالمعارض الفنية : 
 تاريخ المشاركة اسم المعرض م
 م4446 صريةدار األوبرا الم –قصر الفنون  – (41)لمفنون التشكيمية الدورة  يالمعرض القوم 7
 م4442 معرض فردى بعنوان ) إشاعات ( بقاعة العرض بمتحف الفنون التشكيمية بجامعة المنيا 4
 م4440 دار األوبرا المصرية –قصر الفنون  – الدورة الخامسة  لترينالي مصر الدولي لفن الجرافيك 6
 م4443 را المصريةدار األوب –قصر الفنون  – الدورة الثالثة يمعرض فن الجرافيك القوم 2
 م4441 جامعة المنيا - المعرض الدولي المقام ضمن فعاليات ميرجان اليوبيل الفضي لكمية الفنون الجميمة 0
 م4447 بمدينة بور سعيد  معرض بينالي بور سعيد 3
 م4447 القاىرة معرض القطع الصغيرة بقاعة ساقية الصاوي 7
 م4447 ركز اإلبداع بمدينة اإلسكندريةمعرض جماعي بعنوان " أبيض واسود " بم 1
 م4474 دار األوبرا المصرية –قصر الفنون  –( 66الدورة )المعرض العام لمفن التشكيمى  7
 م4474 جامعة المنيا -بقاعة العرض بكمية الفنون الجميمة  64معرض فردي لمعمل المركب بعنوان  74
 م4476 دار األوبرا المصرية –صر الفنون ق – (60المعرض العام لمفن التشكيمى الدورة ) 77
 م4476 جامعة المنيا -بقاعة العرض بكمية الفنون الجميمة  معرض فردي بعنوان " مصر فوق الجميع " 74
 م4470 جامعة المنيا -بقاعة العرض بكمية الفنون الجميمة  C.I.Pمعرض مقتنيات بنك  76
 4442 اجامعة المني -مقتنيات بمتحف الفن الحديث  72
 4472 البرازيلدولة  -بمدينة أراراكوارابينالي ليفيو أبرامو الثالث لفنون الجرافيك  70
 C.I.P 4470بنك مقتنيات  73
 4473 61مقتنيات بدولة المغرب العربي منتدى أصيمة الثقافي الدولي الدورة  77
 4473 مصر –جامعة المنيا –لجميمة كمية الفنون ا -معرض فردي بعنوان )تراكمات زمنية( بقاعة العرض  71
 4473 مقتنيات خاصة بالسيد الوزير/ محمد بن عيسى رئيس بمدية مدينة أصيمة بدولة المغرب 77
 4473 مقتنيات خاصة بالفنان السوداني العالمي محمد عمر خميل  44
 م4477-4473 مصر -قطاع الفنون التشكيمية –ي متحف محمود مختار الثقاف –معرض فردي بعنوان )تراكمات زمنية( بقاعة نيضة مصر 47
 4477 بدولة المغرب –معرض فردي بعنوان )طمس الفكرة( بقاعة المكي إمغارة التابعة لممعيد الوطني لمفنون الجميمة بمدينة تطوان  44
 4477 يتوانيا دولة ل –فنان عمى مستوى العالم  44( الدولي الثاني لفن الجرافيك  ضمن Kaunasبينالي كوناس ) 46
 4477 دولة إيطاليا  –جامعة باري  –ممثال عن مصر بمعرض كتاب الفنان الدولي لدول حوض البحر األبيض المتوسط بأكاديمية باري  42
 4477 دولة المغرب  -مقتنيات بمتحف الفن الحديث بمدينة تطوان  40
 4477 دولة إيطاليا  -ان متخصص عمى مستوى العالم فن 73( الدولي ضمن Di carta / Papermadeبينالي ديكارتا ) 43
 4477 مقتنيات بمركز الفنانة أحالم المسفر بمدينة أصيمة بدولة المغرب 47
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 4477 جامعة جنوب الوادي –األقصر  –كمية الفنون الجميمة  –الجماعي لصالون الجنوب الدولي المعرض  41
 4477 دار األوبرا المصرية –قصر الفنون  – (67المعرض العام لمفن التشكيمى الدورة ) 47
 4477 وزارة الثقافة المصرية  -مقتنيات بمتحف الفن الحديث  64
 4477 مصر -جامعة المنيا –كمية الفنون الجميمة  –معرض فردي بعنوان )صدأ( بقاعة العرض  67
 4471 مصر –القاىرة   -رة لمفنون بالزمالكمركز الجزي –جينات متوارية  –( 4المعرض الجماعي الدولي ) ليفنج يونتس 64
 4471 مصر –مدينة اإلسكندرية  –مكتبة اإلسكندرية  –متر مساحة لإلبداع( × المعرض الجماعي الدولي أجندة بعنوان )متر  66
 4471  اليونان -الونيك ثالمتحف األثري في  -( البمدان وجذورىاالمعرض الدولي لمجموعة الحفر والطباعة بعنوان ) 62
 4471 رومانيا –متحف الفن كموج نابوكا  -(tribuna graphicجرافيك تريبيونا )  بعنوان معرض فن الجرافيك الدولى 60
 4471 مصر –جامعة المنيا  –كمية الفنون الجميمة  –معرض فردي بعنوان )مساحات مفتوحة( بقاعة العرض  63
 4471 مصر –القاىرة   -معيد جوتة األلماني  –جينات متوارية  –( 4المعرض الجماعي الدولي ) ليفنج يونتس 67
 4471 مصر –القاىرة   -ة األلمانية قاعة المعارض بالجامع–األول لمتصميم والفن التشكيمي المصريالمعرض  61

 

 الجوائز وشيادات التقدير  : 
  الجــــية المانحة الحصول عميياتاريخ   يادةالجائزة أو الش م
 وزارة التعميم العالي                          ورئيس الجميورية  م4442  درع التفوق العممي من رئيس الجميورية في عيد العمم 7

 وزارة التعميم العالي                          رية ورئيس الجميو  م4442 شيادة تقدير لمتفوق العممي لممركز األول عمى الكمية والثالث عمى الجامعة 4

 قصر ثقافة المنيا –وزارة الثقافة  م4440 جائزة المركز الثاني بصالون الربيع بقصر ثقافة المنيا 6

 كمية الفنون الجميمة جامعة المنيا م4441 حتفال اليوبيل الفضي لكمية الفنون الجميمة بالمنيااشيادة تقدير في  2

 جامعة المنيا م4476 شيادة تقدير في عيد العمم والوفاء بجامعة المنيا 0

 جامعة المنيا م4476 شيادة شكر وتقدير في مؤتمر الفن والمغة بجامعة المنيا 3

 كمية الفنون الجميمة جامعة المنيا م4472 شيادة تكريم في مؤتمر اإلبداع بين اإللزام والتمرد بكمية الفنون الجميمة 7

 كمية الفنون الجميمة جامعة المنيا م4472 م4472/4470يادة تقدير إلنجاح النشاط الطالبي لمعام الجامعي ش 1

 مدرسة كفر المنصورة الرسمية لمغات م4472 شيادة تقدير لإلشراف والمشاركة في معسكر خدمة المجتمع والبيئة  7

 جامعة المنيا –كمية الفنون الجميمة  م4472 نون الجميمةشيادة شكر وتقدير في مؤتمر الفن ثقافة اآلخر بكمية الف 74

 جامعة المنيا –كمية الزراعة  م4472 شيادة تقدير لممشاركة واإلشراف عمى أسبوع خدمة المجتمع 77

 المنيا جامعة -كمية الفنون الجميمة  م4472 الحصول عمى ميدالية كمية الفنون الجميمة بمؤتمر اإلبداع بين اإللزام والتمرد  74

 متحف الفن الحديث بجامعة المنيا م4470 شيادة شكر وتقدير في افتتاح القاعة الخامسة لمتحف الفن الحديث بجامعة المنيا 76

 جامعة المنيا م4470 م4472/4470شيادة تقدير في الحفل الختامي لألنشطة الطالبية  72

 جامعة المنيا م4473 العمم والوفاء شيادة شكر وتقدير من جامعة المنيا لممشاركة في عيد  70
 جامعة المنيا م4473 شيادة شكر وتقدير لممشاركة في أسبوع فتيات الجامعات المصرية 73
 جامعة المنيا م4473 ادة شكر وتقدير لممشاركة في المؤتمر الدولي لإلبتكار وريادة األعماليش 77
 المغرب -مدينة تطوان  4477 مةشيادة شكر وتقدير من المعيد الوطني لمفنون الجمي 71
 إيطاليا -أكاديمية باري لمفنون  4477 شيادة شكر وتقدير من أكاديمية باري لمفنون جامعة باري 77

 

  :  المراجع 
 رقم الجوال والصفة االسم م
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www.minia.edu.eg 
 الرسمي لجامعة المنياالموقع 

 

(+20)86372262  

(+20) 86348004  

 أ.د/ أحمد رجب منصور صقر  4
 جامعة المنيا -أستاذ الجرافيك والعميد السابق لكمية الفنون الجميمة 

7447177033 (44)+  
 7474447331 (44)+ 

6 https://www.facebook.com/abdelsalam.salem 

https://www.facebook.com/4Printmakingstudio/ 

شخصي والصفحة الحساب ال
 الرسمية في الفيسبوك

 

  

http://www.minia.edu.eg/
http://www.minia.edu.eg/

