
 استمارة تجميع بيانات بحثية العضاء و معاوني هيئة التدريس

 

 

   تصوير جداري : الشعبة          التصوير القسم :         الشيماء ماهر أنوراالسم : 

 alshimaa_maher@yahoo.comالبريد االلكتروني : 

 0900366200المحمول :                 4790132/013 تليفون أرضي :

   41/94/9136  :  الميالد تاريخ

 4000 جامعة المنيا  - بكالوريوس كلية الفنون الجميلةتاريخ التخرج : 

 7/90/4000تاريخ التعيين : 

 4004/4007تاريخ الحصول على تمهيدي ماجستير : 

 4002/  0/ 97 الماجستير :تاريخ تسجيل موضوع 

 التعبيرر الرركرك كميمرة تشركيلية لرك التصروير الجرداري رر   المررنلبحث : عنوان ا

 دراسة ترليلية .   -العشرين 

 4006/  99/  40تاريخ التعيين بدرجة مدرس مساعد : 

   4001/  94/  92تاريخ تأهيلي الدكتوراه : 

 تاريخ تسجيل الدكتوراه : 

 ...................................................................................عنوان البحث : 

....................................................................................................... 

 ..............................................................تاريخ التعيين في درجة مدرس : 

....................................................................................................... 

 

 الدورات التدريبية: 

 

   ة لنوان راأتمر  الردةرا التدريبيرة الةابرة بتنميرة م راراء التراء التردري  

 02الةةى  71ة ذلررف لررك الفترررا مررن  ( T4  -تنميةةة اسةةاليب البحةةث العلمةةي ) 

 .   0220 ابريل

   ة لنوان راأتمر  الردةرا التدريبيرة الةابرة بتنميرة م راراء التراء التردري  

 71الةةى  71ة ذلررف لررك الفتررا مررن  ( I1  -تنميةة مهةةارات العةةرع الفعةال ) 

 .   0220 مايو

  تكنولوجيةةا اجتررا ء الرردةرا التدريبيررة للمعيرردين ة المدرسررين الم ررالدين لررك

 .  0220يونية  74الى  4لك الفترا من  التعليم

 ة لنوان راميرة م راراء التراء التردري  نأتمر  الردةرا التدريبيرة الةابرة بت  

 .   0220يوليو  74الى  77ة ذلف لك الفترا من  ( P1  -) مهارات التفكير 

   ة لنوان راأتمر  الردةرا التدريبيرة الةابرة بتنميرة م راراء التراء التردري  

 74الةى  77لرك الفتررا مرن ة ذلرف  ( I2  -تنمية مهةارات االتصةال الفعةال ) 

 .   0220يوليو 
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   اتمررر  الررردةرا التدريبيرررة الةابرررة بتنميرررة م ررراراء التررراء هي رررة التررردري 

 02الةةى  01ة ذلررف لررك الفترررا مررن  ( T1  -) التةةدريس الفعةةال  ة لنوان ررا

 .  0220 ديسمبر

 لررك  حترررء الرردةرا التدريبيررة (  شةةبكة المعلومةةات االنترنيةةInternet ) 

  .   0221 يناير74   الفترا من ر

   اتمررر  الررردةرا التدريبيرررة الةابرررة بتنميرررة م ررراراء التررراء هي رررة التررردري 

ة ذلرف لرك الفتررا  ( T4  -معايير الجودة في العملية التدريسةية )  ة لنوان ا

 .  0222يونية  01الى  04من 

 

 العضوية 

  الماهرا   -بنمابة الفنانين التشكيليين لتو 

 

 جماعية المحلية  معارع الال

 

 9113 التصوير شارك  لك معرض التجارب الط بية للم م . 

 رؤى مررن البي ررةالتصرروير    شررارك  لررك معرررض التجررارب الط بيررة للم ررم ) 

9116. 

  شارك  لك معرض التجارب الط بية لشعبة التصوير ة شعبة الةزف بمصرر

 .9111منيا الثمالة 

 مرررر تمر العلمررررك ال رررراب  شررررارك  لررررك معرررررض ألترررراء هي ررررة الترررردري  لل 

   .   4004  الفن ة المدينة لك األلفية الثالثة ( 

  ) شارك  لك معرض المر تمر الثرامن   الفنرون التشركيلية ة المترايا اين رانية

 .4006جامعة المنيا     -بمناسبة اليوبيل الفتك لكلية الفنون الجميلة 

  العاشررر ييلرريم شررارك  لررك المعرررض الممرراع يررمن لالليرراء المرر تمر األدبررك

 .   4001ةسط ة جنوب الصعيد لك لبراير 

  ) شارك  لك بالون ال ايية األة  للمط  الصغيرا بمالاتك   الركمة ة الن ر

 .4001لك مارس 

 لفررن الرررديم ة مكتبررة الك بورسررعيد الثررامن بمترررر النصررر اشررارك  لررك بينرر

 . 4001مبارك العامة ببورسعيد مارس 

 4001اب  ب ايية لبد المنعم الصاةي ابريل شارك  لك بالون الربي  الر . 

  4001شارك  لك معرض " رمتانياء " بمالة جوجان سبتمبر  . 

 

 

 

 

 



 

 الجوائز المحلية

 

 المصرررية مررن جامعررة  ءشرر ادا التفرروع العلمررك لررك تكررريم المتفررويين بالجامعررا

   .4000أكتوبر 0

  كما  الم تمر العلمر، أللجامعه المنيا   -ش ادا تكريم من كلية الفنون الجميلة 

( ة متررر الفنرون الجميلرة المعابرر الفن ة المدنية لك األلفية الثالثرة  ال اب   

4004 . 

  شرر ادا تمرردير مررن لرررأ ثمالررة أسرروان للمشرراركة لررك المعرررض الممرراع يررمن

 .  4001لاللياء الم تمر األدبك العاشر ييليم ةسط ة جنوب الصعيد 

 

 مقتنيات خاصة

 

   اسوان . الماهرا ةة  كندريةايسبلدى األلراد 

 

 مقتنيات رسمية 

 

 رئاسة جامعة المنيا 

 

 األعمال الفنية الهامة في حياة الفنان 

 

 .4009شارك  لك تنفيذ جداريه ميدان لبد الرحيم المنائى بمرالظة ينا 

 


