
 

 نسرين اسماعيل محمد توفيق

 هالسيره الذاتي

  قسم  –أستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة

 جامعة المنيا –رافيك الج

 عضو نقابة الفنون التشكيلية 

 عضو جمعية محبي الفنون الجميلة 

 عضو أتيليه القاهرة 

  مع مرتبة الشرف 7891بكالوريوس فنون جميلة 

  71/60/7899معيد 

  61/60/7880مدرس مساعد 

  11/77/1662مدرس 

  27/61/1671أستاذ مساعد 

  شاركت في العديد من المعارض الجامعيه بكلية الفنون الجميلة جامعة

 و حتي االن  7899المنيا منذ عام 

 مقتنيات لدي الهيئات و األفراد في مصر و الخارج 

 األبحاث المنشوره و المعارض الفرديه

  العربيه و االبداع( في المؤتمر العلمي الخامس  المرأه)بحث تحت عنوان

 .61/60/1660و حتي  60/60/1660للمرأه بجامعة اسيوط في افتره من 

 بحث تحت عنوان )الطفل و الطفوله في مطلع األلفيه الثالثه( بكلية التربيه- 

 .10/60/1660و حتي  10/60/1660جامعة المنيا في الفتره من 

 لتكنولوجيه الحديثه و الرقميه في فنون بحث تحت عنوان )الوسائط ا

 -الكتاب و دورها في تنمية الذوق الفني للمجتمع( كلية الفنون الجميلة

 .60/77/1660و حتي  60/77/1660في الفتره من  جامعة حلوان

  بحث تحت عنوان )الخيال و دوره الفني في تطوير و تحديث غالف كتاب

جامعة المنيا في الفتره من -جميلةالطفل( المؤتمر الدولي لكلية الفنون ال

 .11/76/1669و حتي  78/76/1669



  )معرض فردي خاص بعنوان )ثورة الخط و اللون رؤيه تشكيليه معاصره

جامعة المنيا قاعة عبد السالم -بقاعة العرض بكلية الفنون الجميلة

 .و لمدة اسبوع 61/60/1669الشريف في الفتره من 

  مستحدثه لعالقة الخط و اللون( بقاعة معرض فردي خاص بعنوان )رؤيه

جامعة المنيا قاعة عبد السالم الشريف في -العرض بكلية الفنون الجميلة

 .و لمدة اسبوع 11/77/1669الفتره من 

  معرض فردي خاص بعنوان )حوارات تشكيليه بين جمالية التكوين و بنائية

قاعة عبد جامعة المنيا -التصميم( بقاعة العرض بكلية الفنون الجميلة

 .لمدة اسبوع 67/77/1676السالم الشريف في الفتره من 

  بحث بعنوان )دور الوسائط التكنولوجيه الحديثه في تصميم االعالن( في

في الفتره من  جامعة المنيا-بكلية الفنون الجميلة مؤتمر الفن و اللغه

 .10/62/1672حتي و  10/62/1672

 ه الهندسيه بالخطوط معرض فردي خاص بعنوان )التصميم و عالقت

جامعة حلوان في -العربيه و األجنبيه( بقاعة العرض بكلية الفنون الجميلة

 .17/71/1670و حتي  72/71/1670الفتره من 

  بحث بعنوان )المتغيرات التصميميه للمنتج السلعي و دوره في االنتعاش

منيا جامعة ال-االقتصادي( في مؤتمر الفن و االقتصاد بكلية الفنون الجميلة

 .60/60/1670و حتي  62/60/1670في الفتره من 

  معرض فردي خاص بعنوان )رؤيه تشكيليه معاصره لتوظيف الحروف

جامعة حلوان في -بقاعة العرض بكلية الفنون الجميلةالعربيه و االجنبيه( 

 .62/62/1671و  حتي  10/61/1671الفتره من 

 الماجستير و الدكتوراه رسائل 

  صالح الدين السيد سليمان بعنوان )الرؤيه الفنيه فس فاطمة الزهراء

 ستير(.اعمال حازم فتح هللا في فنون الجرافيك(  )رسالة ماج

  والء حسين مصطفي بعنوان )اللوحه التشكيليه و اثرها في افالم الرسوم

 المتحركه( )رسالة ماجستير(.

 مل محمد خيري عبد الصادق بعنوان )دور تعدد التقنيات في اثراء الع

 الفني المطبوع( )رسالة ماجستير(.

  علي حسن عبد الاله بعنوان )دور الشخصيات المساعده في اثراء فيلم

 الرسوم المتحركه( )رسالة ماجستير(.



  عبد السالم سالم عبد السالم بعنوان )طرق الرسم المختلفه و اثرها علي

 العمل الفني المطبوع( )رسالة ماجستير(.

 ن )عالقة الشكل الفني بالمضمون الدرامي في نهي جمعه امبارك بعنوا

 عمل مسلسالت التحريك( )رسالة ماجستير(.

  نهي يوسف أمين بعنوان )القيم الجماليه و الدراميه للعالقه بين حركة

 الكاميرا و العناصر في أفالم الحجوم( )رسالة دكتوراه(.

  العاب أميره عبد الوهاب أحمد بعنوان )دور الرسوم المتحركه في تصميم

 الفيديو ثنائية االبعاد( )رسالة ماجستير(.

 بالملصق  داليا سعيد عبد الحميد بعنوان )دور تصميم عنصر الكتابه

 في تجسيد الفيلم( )رسالة ماجستير(. السينمائي

  اسراء فخري الصغير أحمد بعنوان )التصميم الجرافيكي لقصة ذات الرداء

 األحمر( )رسالة ماجستير(.

 حمد عثمان بعنوان )رؤيه مستحدثه لتوظيف فنون عصر رنا عبدالغني م

 المعلومات في اثراء تصميم الكتاب المعاصر( )رسالة دكتوراه(.

  اماني رمضان مصطفي بعنوان )جدالية العالقة بين البنيه الجماليه و

الوظيفيه في تصميم الالفتات االرشاديه الخدميه في علم الدالله( )رسالة 

 دكتوراه(.

  عبدالغني محمد بعنوان )اثر االتجاهات الفكريه لفنون ما بعد ريهام

 الحداثه علي تطور التصميم الجرافيكي للتغليف( )رسالة دكتوراه(.

  هدي محمد محمد ناجي بعنوان )اثر العادات و التقاليد في االخراج الفني

 لمجالت المرأه العربيه( )رسالة ماجستير(.

 هيئة التدريسدورات مشروع تنمية قدرات أعضاء  

 رمز مسلسل

 البرنامج

 الي من اسم البرنامج

7 P4 12/61/1660 17/61/1660 اخالقيات و اداب المهنة 

1 T4 19/61/1660 10/61/1660 تصميم المقرر 

2 T11 70/62/1660 72/62/1660 التعلم مدس الحياة 

0 T2 12/60/1660 16/60/1660 االتجاهات الحديثة في التدريس 

0 I2 61/61/1660 60/61/1660 مهارات االتصال الفعال 

0 P1 11/62/1661 16/62/1661 مهارات التفكير 



1 T5 18/62/1661 11/62/1661 تقويم التدريس 

9 6R1 60/71/1661 60/71/1661 النشر العلمي 

8 I4 72/71/1661 77/71/1661 ادارة الوقت و االجتماعات 

76 6T4 معايير الجودة فب العمليه 

 التدريسيه

16/77/1661 11/77/1661 

77 6I1 68/67/1670 69/67/1670 التخطيط االستراتيجي 

71 6T3  نظم االمتحانات و تقويم

 الطالب

16/67/1670 17/67/1670 

72 6R4 79/61/1670 71/61/1670 اخالقيات البحث العلمي 

 

 

 


