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  :الشهادات العلمـــــية 
 لكيـة الفنـون مـ   رشـ ال جيد جدا مـ  مرتبـة عام بتقدير  قسم اجلرافيك  ختصص التصماميت املطبوعة الفنون امجليةل باكلوريوس

  .1991  جامعة املنيا -امجليةل 

  اخلـ  ععن ـ ساسـا  بعنـوان : ابلقـارر  جامعـة حلـوان لكية الفنون امجليةل  –يف الفنون امجليةل ختصص اجلرافيك  ماجس تري "

 .1999 للتكوي  يف ف  اجلرافيك املعارص"

 اليـونن –سـالونيك  – سارسـطوجامعة  -بلكية الفلسفة  والآاثرالفلسفة يف الفنون ختصص اترخي الف  م  قسم التارخي  كتورا د ،

"السـتت املمـ   بعنـوان :  ،امل ـيةالعـا  رافيـك مـ  وةار  التعلـ  اجلختصـص  -يف الفنـون درجة دكتـورا  الفلسـفة واملعادةل ب

 .(ممتاةبتقدير ) ،8117 للطبعة الفنية املعارص  يف م "

 8111-8111ابجلامعة اجملرية للفنون ببودابست ساكتوبر  جلرافيكفنون اجمال  يف ساحباث ما بعد ادلكتوراه. 

 

   :التدرج الوظيفي 

  1991ديسمرب  81م    جامعة املنيا -لكية الفنون امجليةل  –معيد بقسم اجلرافيك. 

 1999ه ـــــيوني89 م   جامعة املنيا -لكية الفنون امجليةل  -بقسم اجلرافيك مساعد  مدرس . 

 8119ارس ـم 11م   جامعة املنيا -لكية الفنون امجليةل  -بقسم اجلرافيك  مدرس. 

 8110ر ـفرباي 81م   جامعة املنيا –لكية الفنون امجليةل  -بقسم اجلرافيك  ساس تاذ مساعد. 

 

   المهارات:  
o   دورات تمنية قدرات اعضاء ريئة التدريس مثل: الكثري م حاصل عيل 

 النرش العلمي -   دار  الوقت والاجامتعات                  ا   -عضاء ريئة التدريس                   ادلور  الرتبوية لا  -

     نظم الامتحانت وتقومي الطالب                      -  تنظ  املؤمترات العلمية                        -نظام الساعات املعمتد                                     -

 همارات االتصال يف امناط التعل  -التخطي  الاسرتاتيجي                         -   دار  الفريق البحيث                                   ا   -

o   حاصل عيل دورICTP   تتضم  واليت احلاسوب اس تخدام قدرات لتمنية : 

- Information and communication                            - Using Computers and managing Files       

- Word Possessing    - Concepts of it                        - Spreadsheets                      - Database  

- Information to PC Maintenance and Protection     - Presentations   
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o  الفوتوشوب)  اجلرافييك التصم  برامج يف متخصصة دورات عيل حاصل Photoshop –   ديزي  نا In design –  

 (.Illustrator ليسرتيتورا  

o  تصم  املواق  الشخصية.ل حاصل عيل دور  تدريبية 

 

 الثقافية:والعلمية  نشطة األ 
 .املنيا جامعة - الفنون امجليةللكية  –عضو جملس قسم اجلرافيك   -

 .املنيا جامعة – امجليةل الفنون لكية – اجلرافيك بقسم املطبوع التصم  شعبة رئيس  -

دار جملس  رئيس  -  .8111-8118 ق  ثقافة املنيا –ندي التذوق الب ي ا 

 .8111:  8118 الوادي جنوب جامعة ابالق  امجليةل الفنون لكية – اجلرافيك بقسم تدريسلل  انتدب  -  

نشاءاملسامهة يف   -  جامعة املنيا. -لكية الفنون امجليةل  -لباحثني ريئة التدريس ومعاونهيم وا لاعضاءقاعد  بيانت  ا 

 .8111جامعة املنيا  –مس ئول جلنة ادلراسات العليا بوحد  اجلود  بلكية الفنون امجليةل   -

 .8110جامعة املنيا  –بلكية الفنون امجليةل  مس ئول جلنة البحث العلمي بوحد  اجلود   -

 .8119عضو جلنة العالقات الثقافية بلكية الفنون امجليةل جامعة املنيا   -

 .8111 بلكية الفنون امجليةل جامعة املنيا ش ئون البيئةعضو جلنة   -

 .8111-8111 عضو جلنة املكتبات بلكية الفنون امجليةل جامعة املنيا  -

 .8110-8111 لاهجز  العلمية واخملتربات بلكية الفنون امجليةل جامعة املنياعضو جلنة ا  -

 .8119 -8112عضو جلنة العالقات الثقافية بلكية الفنون امجليةل جامعة املنيا   -

بداع الاطفال ابحدي جعيات الرعاية الاجامتعية مبدينة املنيا  -  .8111 اال رشا  عيل ا 

، ومكرش  ساسا  عـيل رسـاةل ماجسـ تري سا ـري ) متت مناقش هتا(  رساةل ماجس تريالارشا  مكرش  مشارك عيل  -

 جامعة املنيا. –لكية الفنون امجليةل   –بقسم اجلرافيك 

 

 الندوات : 
 -:ابلاق لكية الفنون امجليةل  و ق  ثقافة املنيا ،العديد م  الندوات بلكية الفنون امجليةل ابملنيا حارض يف              

 .8118ندو  بعنوان )معا نبين ونرتقي مب ( بلكية الفنون امجليةل ابملنيا   -

 .8111ندو  بعنوان )التذوق الب ي وساثره يف اال نسان املعارص( ق  ثقافة املنيا فرباير   -

 .8111وساثررا يف التذوق الب ي( ق  ثقافة املنيا مارس اخملتلفة ندو  بعنوان)فنون اجلرافيك   -

 . 8111بلكية الفنون امجليةل ابلاق  ابريل )فنون الطباعة البارة (  ندو   -

 

 ورش العمل الفنية : 
 .8111( ابجلامعة اجملرية للفنون ببودابست ساكتوبر Ukiyo-e) ورشة معل فنون احلفر الياابيناملشاركة يف   -

 .8111ابريل  - لكية الفنون امجليةل ابلاق  -قسم اجلرافيك ب الطباعة البارة  امللونة فنون  يفورشة معل   -

 .8110مارس  –لكية الفنون امجليةل ابملنيا بقسم اجلرافيك الطباعة البارة  امللونة  يف فنون فنية  ورشة معل  -

 .8112مارس -ابملنيالكية الفنون امجليةل  – (Monotypeورشة معل فنية بعنوان ) الطبعة الفنية الوحيد    -           

 جامعة املنيا، قسم اجلرافيك لكية الفنون امجليةل - شاركة بعض الزمالءورشة معل فنية ع  ) اخلداع الب ي ( مب   -           

 .8112مارس            

 .8112ابريل  ورشة معل لتجميل لكية رايض الاطفال جامعة املنيا  -           

 8119مارس -وتقنيات جرافيكية (، لكية الفنون امجليةل ابملنياورشة معل فنية ) جتارب   -           

 



 نشطة الفنية التشكيليةاأل : 
ساالنوحيت  1990بداية م  عام  جامعة املنيا-معارض ساعضاء ريئة التدريس بلكية الفنون امجليةل  -  

السادس والساب  والثام  صالون الش باب  -  

1999-1992-1990 املعرض القويم للفنون التشكيلية  -  

نشاء الامم املتحد   01معرض مرور    1997عام عيل ا  -  

1997 معرض اخلريف الاعتل الفنية الصغري   -  

1999 معرض صالـــــــــــــــــــــــــــون االتييلية  -  

1997 الثقافة( رالهيئة سالعامه لقصو  -للفنانني والكتاب لية القارر الون الاول لفناين الاقال  )اتيي معرض الص  -  

1997ابلاق  ورشة املهارات الفنية التشكيلية   -  

1999 اال سكندرية(-)القارر  معرض فناين مرمس الاق   -    

1999 معرض ش باب فناين املنيا م  ساربعة فنانني )الهيئة العامة لقصور الثقافة(  -  

8111 جامعة املنيا -املعرض الفين التشكييل املصاحب للمؤمتر العلمي السادس للكية الفنون امجليةل  -  

8111قاعة جواي ابال سكندرية  -معرض الفنانني الش بان   -  

،  جامعـة املنيـا - لكيـة الفنـون  امجلـيةل ال نشـاءاملعرض الفين التشكييل املصاحب للمؤمتر العلمي التاس  مبناس بة اليوبيـل الف ـ   -

8119 . 

 املؤمتــر العــام لادابء مصــر )الــدور  احلادية والثالثـــون(معرض ) رؤية تشكيلية لفناين املنيا ( مصاحب ملؤمتر ادابء م   -

 .م8112ديسمرب حمــــافـظــــة املنـــــيا ــ 

   

 المعارض الخاصة: 
    1992    )فرباير(      اتيلية القارر  -بقاعة محمد نيج  معرض  -

1992   مارس( )                 ق  ثقافة املنيابقاعة معرض  -  

   1999   ( فرباير )  ابتيلية القارر  -بقاعة راتب صديق معرض  -

  1999  ( )ساكتوبر      ابتيلية القارر  -بقاعة محمد نيج  معرض -

       8111) فرباير (        اتيلية القارر  -بقاعة محمد نيج  معرض -

      .8111-8111)الهيئة العامة لقصور الثقافة( املنيا –كفر الش يخ  -املنوفية -بين سويف -معرض طوا  بلك م  القارر  -

( 8119ديسمرب -)نومفرب   اليونن –معرض بقاعة )اكسا بياناك( مدينة سالونييك  -  

(.8111اجملر) ابريل  –معرض بقاعة ) كوندر بيال( اجلامعة اجملرية للفنون ببودابست   - 

   .8118جامعة املنيا  –الرشيف( بلكية الفنون امجليهل  عبدا لسالمعة )معرض بقا -

.(8111فرباير – القارر  )ينايرمعرض بقاعة ) امحد صربي( مبركز اجلزير  للفنون ابلزماكل  -  

   . 8111ابريل  ابلاق معرض بقاعة )واست( بلكية الفنون امجليةل  -

.(0811 نومفرب)  جامعة املنيا –عة )عبدا لسالم الرشيف( بلكية الفنون امجليهل معرض بقا -  

  .(2811 مايو)جامعة املنيا  –عة )عبدا لسالم الرشيف( بلكية الفنون امجليهل معرض بقا  -

 

 المعارض الدولية: 
   1999الهند   -بينا  هبارت هبافان ادلو  الراب  للفنون 

 8111-1999القارر    -الثالث لف  اجلرافيك  -ترينا  م  ادلو  الثاين 

  1999كندا   -ادمنتون-جامعة الربات –مسبوةيوم كندا ادلو  لف  اجلرافيك   

 1999بلجياك     - بينا  سانت نالكس الثام  عرش لف  اجلرافيك 



 1997  الياابن -اتما  -ا  طوكيو ادلو  للاعتل الفنية الصغري  ترين  

 

 

   :الجوائز 
-سامهها : حصل عيل العديد م  شهادات التقدير واجلوائز -  

جائز  الراحل محمد رش يد –لف  اجلرافيك الثاين جائز  خاصة م  ترينا  م  ادلو   -  

 

 األبحاث: 
العـارش العلمـي ادلو  املـؤمتر  ، عيل املتلقـي يف العمـل الفـين املطبـوع ابلطريقـة البـارة للون الاثر النفيس     حبث بعنوان: -

 .م8111مارس  82:  81يف الفرت  م   ،"الف  واللغة: "، بعنوان للكية الفنون امجليةل،جامعة املنيا 

للكيـة الفنـون احلـادي عرشـ العلمـي ادلو  املـؤمتر ، العمل الفين املطبوع بني منطية ومسـ تحداثت التقنيـة    حبث بعنوان : -

لزام والمترد" :، بعنوانامجليةل،جامعة املنيا   .م8111سابريل  89ا ىل  89ىف الفرت  م    ،"اال بداع بني اال 

 املنوفيـةجامعـة  -املؤمتر العلمي ادلو  اخلامس بلكية الرتبية النوعيـة  ،فنون اجلرافيك بني اال بداع و التقنيةحبث بعنوان:     -

 .م8119ابريل  1:8يف الفرت  م   " التعل  ورايد  الاعتل التحدايت والتطوير"بعنوان

املـؤمتر العلمـي ادلو  الرابـ  للكيـة  ،املعطيات التكنولوجية ودوررا يف الارتقـاء فنـون اجلرافيـك املعـارص  حبث بعنوان:     -

عداد امل -الرتبية النوعية  يف الفـرت  مـ   ع م النوعي بني املعايري القومية واال جتارات العاملية املعـارص  "جامعة القارر  بعنوان: " ا 

 .م8119ابريل  18-11

 

 

 :المواد التي قام بتدريسها 
o . ماد  احلفر والطباعة للفرقة الاو 

o . ماد  اترخي الف  الاساليم للفرقة الاو 

o  للفرقة الثانية.الاوربية ماد  اترخي فنون ع  الهنضة 

o   اترخي ف  التخصص )فنون اجلرافيك( للفرقة الثالثة والرابعة.ماد 

o .ماد  الرمس الرسي  للفرقة الثالثة والرابعة تصم  مطبوع 

o .ماد  املناظر للفرقة الثالثة والرابعة تصم  مطبوع 

o .ماد  الرمس للفرقة الاو  والثانية جرافيك 

o . ماد  تكنولوجيا الطباعة للفرقة الاو 

o قدمي ملرحةل ادلراسات العليا.الف  امل ي ال 

o .ماد  التذوق والنقد الفين ملرحةل ادلراسات العليا 

 

 المقتنيات الفنية: 

 القارر  – متحف الف  امل ي احلديث 

   جامعة املنيا –متحف الف  احلديث 

  القارر  – متحف اجلرافيك ادلو 

  بلجياك –متحف س تدجليك 

  الياابن –متحف اتو 



 جامعة املنيا -متحف الف  املعارص 

 متحف مدينة سالونييك اليوننية واملركز الثقايف هبا 

 اجملر - الياابن - الرنوجي -روس يا   -اليونن  -مقتنيات عديد  يف لك م  ساملانيا 

  


