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 الدرجات العلمية

ع كلية بكالوريوس الفنون الجميلة  تخصص الجرافيك شعبة التصميم المطبو -

م 4777جامعة المنيا  سنة  -الفنون الجميلة  

م4777 سنة المنيا جامعة بامتياز بتقدير عامين لمدة النحت فن في دبلومة -  . 

معة المنيا جا –ماجستير الفنون الجميلة تخصص الجرافيك كلية الفنون الجميلة  -

م.6553بعنوان "الخيل في فنون الحفر والطباعة"   

جامعة –دكتوراة الفلسفة في الفنون تخصص الجرافيك كلية الفنون الجميلة  -

نون المنيا  بعنوان"اثر ذاتية الفنان في رصد ومعالجة االحداث التاريخية في ف

م6545الحفر والطباعة "  

. 

 االنشطة الثقافية

جامعة المنيا . -كلية الفنون الجميلة–عضو مجلس قسم الجرافيك   -   

جامعة المنيا. –كلية الفنون الجميلة  –امين مجلس قسم الجرافيك   -   



ي . انتداب للتدريس بكلية الفنون الجميلة جامعة جنوب الوادي لمدة عام دراس  -   

 العمل في كلية العمارة والتصميم جامعة الشرق االوسط  بالمملكة االردنية -

لمدة عامين دراسيين. الهاشمية  

م. 6545منسق قسم الجرافيك للجودة في كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا -   

م.6541عضو لجنة الجودة في كلية العمارة والتصميم جامعة الشرق االوسط -  

م. 6541عضو لجنة التقييم للجودة في جامعة الشرق االوسط -  

قسم التصميم الجرافيكي  جامعة  6541عضو لجنة التحكيم لمشاريع التخرج  - 

 البتراء .

كلية  6541-6541عضو لجنة التقييم والمناقشة البحاث مشاريع التخرج 

 العمارة والتصميم قسم التصميم الجرافيكي .

ق امين مجلس قسم التصميم الجرافيكي كلية العمارة والتصميم جامعة الشر

م .6541االوسط   

نة االشراف علي مطابع كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا واالقائم  علي صيا

. 6545مكينات الطباعة الغائرة والبارزة بالقسم الجرافيك   

- 6559االشراف والتدريس للقسم الحر بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا

م.6546  

جامعة للمؤتمر الدولي ب االشراف علي الورشة الفنية لقسم الجرافيك المصاحبة

 المنيا "الفن وثقافة االخر"

وط"االشراف علي الورشة الفنية بجمعية "احمد بهاء الدين بقصر ثقافة اسي  

 االشراف علي الورشة الفنية بمركز اعالم منفلوط.

م6552منسق معرض طالب الدراسات الحرة كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا   



م 6545منسق معرض طالب الفرقة االولي لقسم الجرافيك جامعة المنيا   

م6543منسق معرض طالب الفرقة الثانية لقسم الجرافيك جامعة المنيا   

الكوك الندوة الفنية عن فنون الجرافيك بقصر ثقافة اسيوط مع الفنان ممدوح  

 معرض خاص بقصر ثقافة اسيوط 

ا بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيمعرض خاص بقاعة عبد السالم الشريف 

.م 6546 4بعنوان "رؤية جرافيكية للطائر   

 االمني جامعة الجميلة الفنون بكلية الشريف السالم عبد بقاعة خاص معرض

  م 6541:  6للطائر جرافيكية رؤية" بعنوان

 االمني جامعة الجميلة الفنون بكلية الشريف السالم عبد بقاعة خاص معرض

م  6541 واللون الخط خالل من جرافيكية ايقاعات " بعنوان  

ديروط.  -منفلوط–ابوتيج –معرض جوال في مدن محافظة اسيوط   

م6544معرض خاص بقصر ثقافة مدينة القوصية بعنوان جماليات الخط العربي   

 االشراف علي الورشة الفنية بمركز اعالم منفلوط.

م6545جامعة المنيا منسق معرض طالب الفرقة االولي لقسم الجرافيك   

 الندوة الفنية عن فنون الجرافيك بقصر ثقافة اسيوط


