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 الدرجات العممية: 
 شعبة التصميم المطبوع( بتقدير  –فيك بكالوريوس الفنون الجميمة تخصص الجرا(

 –كمية الفنون الجميمة  -عام جيد جدا مع مرتبة الشرف ، وأمتياز مشروع التخرج 
  م . 2000جامعة المنيا  

  جامعة  – كمية الفنون الجميمة –ماجستير في الفنون الجميمة تخصص الجرافيك
بيعى فى أعمال الحفر و القيم الجمالية والتشكيمية لممنظر الطبعنوان : المنيا 

 م  2006( عام الطباعة اليابانية 
The Formal and the Beautiful Values for Landscape in 

Japanese Print Making 

 جامعة  – كمية الفنون الجميمة – جرافيك  الفمسفة في الفنون تخصص دكتوراه
( عام  الجرافيكالمعاصرة من خالل فن  النسائيحركة األبداع ) بعنوان :المنيا 
 م . 2014

The Contemporary Women Creative Movement in Graphic 

Art 

 :    الدكتوراهالمواد الدراسية التي قام بتدريسها بعد الحصول عمي  
 أوال المواد العممية  

 مادة الرسم لمفرقة االعدادى  -
 مادة الرسم لمفرقة األولي جرافيك  -
  اإلعدادية سس تصميم لمفرقأمادة تشكيل و  -
  الحفر والطباعة لمفرقة األولي جرافيكمادة  -



 وفنون الكتاب ( -) تصميم مطبوع  ةلمفرقة الثالثالحفر والطباعة  -
   .وفنون الكتاب ( -مفرقة  الرابعة)تصميم مطبوع لالحفر والطباعة  -
 الرسم السريع )الكروكي(  لمفرقة الثالثة شعبة التصميم المطبوع. -
 فرقة الثالثة فن كتاب .المناظر الخموية لم -
 المناظر الخموية لمفرقة الرابعة تصميم مطبوع . -

 ثانيا المواد النظرية   -
 . تاريخ الفن اإلسالمي لمفرقة األولي جرافيك -
 فنون الكتاب )التخصص( لمفرقة الثالثة شعبة  تاريخ فنون الجرافيك -
تصاااميم شاااعبة  الرابعاااة )التخصاااص( لمفرقاااة  تااااريخ فناااون الجرافياااك -

 ع .مطبو 
 األنشطة والمشاركات الفنية: -
بكميااااة الفنااااون الجميمااااة بالمنيااااا بعنااااوان اتجاىااااات واحااااداثيات  جماااااعيمعاااارض  -

 م  1999
 م بقصر ثقافة المنيا. 2000المنيا  مارس  لفناني الثانيمعرض الصالون  -
 م بقصر ثقافة المنيا . 2002بعنوان الحب والسالم  جماعيمعرض  -
ء ىيئااة التاادريس بكميااة الفنااون الجميمااة  بالمنيااا خاااص بضع ااا جماااعيمعاارض  -

 م . 2003
 م .2004بعنوان  بنات النيل بقصر ثقافة المنيا   جماعيمعرض  - 
 م . 2005لمجرافيك  القوميالمعرض   -
 م 2009جامعة المنيا -معارض أع اء ىيئة التدريس بكمية الفنون الجميمة -
 م . 2009ض بور سعيد العام لمجرافيك  معر  -
 م . 2009المعرض العام لمجرافيك   -
 م .  2015معرض جماعي بالجامعة األمريكية بالقاىرة   -
 م  2016عام   38 االمعرض العام لمدورة ال -
 .م  2017المنيا عام  يجامعومعرض خاص  -
 م  2017عام   39المعرض العام لمدورة الا  -



 
 عميها : حاصمةالالشهادات  -
 م 8/5/2013بتاريخ internet "" االنترنت فيدورة تدريبية  -
 "C1دورة تدريبياااااة بعناااااوان " مياااااارات االتصاااااال فاااااي أنمااااااط التعمااااايم المختمفاااااة  -

 م 9/4/2013بتاريخ
 T4" الجاااااودة فاااااي العممياااااة التدريساااااية ردورة تدريبياااااة بعناااااوان" معاااااايي -

 م 16/4/2013بتاريخ
 م 22/4/2013"بتاريخ C2ض الفعال " العر دورة تدريبية بعنوان  -
 م 16/5/2013بتاريخ "  R2 الفريق البحثي أدارة" دورة تدريبية بعنوان  -
  T3" نظاااااااااااااااام االمتحانااااااااااااااااات وتقااااااااااااااااويم الطااااااااااااااااالب دورة تدريبيااااااااااااااااة بعنااااااااااااااااوان  -

 م 22/5/2013"بتاريخ
 م 28/5/2013"بتاريخ L2" الجوانب المالية و القانونية دورة تدريبية بعنوان  -
 م 26/3/2015" أنشاء مواقع الكترونية شخصية "بتاريخبعنوان دورة تدريبية  -

    الورش الجماعية  -
الطباعااة  "الماادارس بمدينااة المنيااا بعنااوان احااديلطمبااة ورش عماال فنيااة  أقاماات -

" بتاااااااااااريخ النشاااااااااااطات الطالبيااااااااااة بالماااااااااادارس إثااااااااااراء فاااااااااايدورىااااااااااا و  ليدويااااااااااةا
 م.19/4/2016

 كما شاركت فى العديد من الورش الجماعية .  -

 لمؤتمرات الدولية ا -
شاركت ببحث فى المؤتمر الدولي لمفن واالقتصاد ، المنعقد بجامعة المنيا بكمية الفنون  -

لدى الفنانة  الفنيق ية التفرقة العنصرية وأثرىا في بناء وتكوين العمل  الجميمة بعنوان"
  . م  5/4/2016بتاريخ  "اليزابيث كاليتاألمريكية 

 

، المنعقد االول لفنون الجرافيك وخدمة المجتمع دولي شاركت ببحث فى المؤتمر ال -
الرؤية الفمسفية لمموروث الثقافي وتضثيره عمى  بكمية الفنون الجميمة بعنوان" باالقصر



و جوزيف  White   Charles تشارلز وايت األمريكي الفنان التجربة الفنية لدي
 .م  16/11/2016بتاريخ "  Joseph  Holston ىوليستون 

 
 واليوية وخدمة المجتمع )الفنالفنون التشكيمية الدولي الثالث مؤتمر الكت ببحث فى شار  -

جامعة جنوب باالقصر ،المنعقد باالقصر بكمية الفنون الجميمة والمعاصرة( التراث بين
الق ية الفمسطينية وأثيرىا عمى أعمال الفنانين التشكيمين العرب في الفترة  بعنوان" الوادي
 2017 لإبري 25 -23من 
 

 الجوائز:   -
عمي العديد من شيادات التقدير والجوائز تحصم -  
أكتوبر حيث حصمت عمى شيادة التفوق العممى عمى  6تم تكريميا فى جامعة  -

م .  2001 عاممستوى الجميورية   


