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C.V. 
 د. مؤمنة محمد ممدوح كامل

 مواليد القاهرة
 تخصص )خزف(. –جامعة القاهرة  –أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية  -

 .9254/129رقم القيد:  –عضو بنقابة الفنانين التشكيليين الشعبة: خزف  -

 عضو بجماعة أتيلية القاهرة للفنانين والكتاب. -

 .اإلقليميةجمعية األمسيا بعضو  -

 بجمعية األنسيا الدولية.عضو  -

 cu.edu.eg7moamenakamel7@البريد اإللكتروني: 

 الوظائف والمهن:
حتى  11/5111من )السابق( جامعة القاهرة  –مدير وحدة ضمان الجودة بكلية التربية النوعية  -1

11/5119. 

 .5114جامعة القاهرة  –أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية   -5

 .5119انتداب لتدريس الخزف بكلية إعداد المعلمات بمكة المكرمة  -3

 .5113جامعة حلوان  –انتداب للتدريس بكلية التربية الفنية  -9

 .5115جامعة األزهر  –انتداب للتدريس بقسم التربية الفنية  -2

 .5111جامعة القاهرة  –ربية النوعية مدرس بكلية الت -6

 .1446جامعة القاهرة  –مدرس مساعد بكلية التربية النوعية  -7

 .1441جامعة القاهرة  –معيد بكلية التربية النوعية  -8

 األنشطة العلمية:
 منذ تخرجها وهي تساهم في الحركة التشكيلية في مجال الخزف حتى اآلن. -

 التربية النوعية لمدة ثالثة أعوام متتالية.إدارة أعمال وحدة ضمان الجودة بكلية  -

 المشاركة في وضع أسئلة امتحانات مادة الخزف لجميع الفرق الدراسية والدراسات العليا. -

 المشاركة في تدريس الخزف لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا. -

 ية جامعة القاهرة.للفرقة الرابعة بكلية التربية النوع –المشاركة في تدريب التربية الميدانية  -

اإلشراف على إعداد ورش عمل عن كيفية توصيف المقرر الدراسي وا عداد مصفوفة المعارف  -
 والمفاهيم الخاصة بجميع أقسام كلية التربية النوعية جامعة القاهرة.

 .5111/5115المشاركة في إعداد ملتقي الخريجين األول بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة  -

اإلعداد المؤتمر الدولي األول بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة بين ثقافة اإلبداع شاركت في  -
 .5119وخدمة المجتمع في إبريل 

 .5119شاركت في اإلعداد لالحتفال باليوبيل الفضي لكلية التربية النوعية جامعة القاهرة  -

 5114/5111جامعة القاهرة لعام المشاركة في إعداد التقرير السنوي الخاص بكلية التربية النوعية  -
 .5113/5119، 5115/5113وأعوام 

 .5114/5111، 5118/5114المشاركة في أعمال الكنترول الخاصة بالفرقة األولى  -

 .5111/5115، 5111/5111المشاركة في أعمال الكنترول الخاصة بالفرقة الثالثة  -

 .5111/5115ا المشاركة في أعمال الكنترول الخاصة بمرحلة الدراسات العلي -
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 /5113، 5115/5113، 5111/5115، 5116/5117أمين مجلس قسم التربية الفنية عام  -
5119. 

 .5116/5117أمين مجلس كلية التربية النوعية  -

 المعارض الجماعية:

شاركت في معرض بصمات للفنانين التشكيليين العرب التاسع بمركز شبابيك الثقافي بالمقطم يناير  -
5112. 

 .5112معرض للفنون التشكيلية بقصر ثقافة روض الفرج شاركت في  -

 .5113/5119جامعة القاهرة  –شاركت في معرض احتفالية اليوبيل الفضي بكلية التربية النوعية  -

 .5113/5119شاركت في معرض احتفالية جامعة القاهرة ببهو الجامعة في  -

أكتوبر في إطار التعاون بين  شاركت في معرض الفنون التشكيلية بمناسبة احتفاالت السادس من -
 .5115جامعة القاهرة وهيئة البحوث العسكرية في أكتوبر 

 .5115شاركت في معرض للجداريات الخزفية بقصر ثقافة كفر الشيخ  -

 .5114شاركت في معرض اآلناء.. خزفيات معاصرة بمركز سعد زغلول الثقافي  -

 .5113الصاوي شاركت في معرض ألعضاء التدريس بساقية عبدالمنعم  -

 .5115شاركت في معرض الفنون التشكيلية بمركز خدمة المجتمع بجامعة القاهرة  -

 .5115شاركت في معرض أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الفنية جامعة حلوان  -

 المعارض الخاصة:

 بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة.قاعة طيف  5112معرض خاص عن الطالء األسود في مايو  -

 قاعة طيف كلية التربية النوعية جامعة القاهرة. 5112معرض خاص عن المعلقات الخزفية أبريل  -

 قاعة طيف كلية التربية النوعية جامعة القاهرة. 5119معرض خاص لوجوه معاصرة في أكتوبر  -

 .5113معرض خاص عن البنائيات الخزفية بمركز سعد زغلول الثقافي في ديسمبر  -

 بعنوان أبجديات خزفية. 7/5114بكلية التربية النوعية  طيفبقاعة معرض خاص  -

 بعنوان التوليف في الخزف. 3/5114معرض خاص بمركز سعد زغلول الثقافي  -

 بعنوان خزفيات هندسية. 1/5114معرض خاص بقاعة طيف بكلية التربية النوعية  -

 بعنوان موروثات خزفية. 3/5116معرض خاص بساقية عبدالمنعم الصاوي  -

 بعنوان الخامة كوسيلة تعبير. 8/5112ص بأتيلية القاهرة معرض خا -

 بعنوان جماليات الشريحة الخزفية. 7/5112معرض خاص بأتيلية القاهرة  -

 المشاركة في المؤتمرات العلمية:

بحث بعنوان "بنية التصميمات الخزفية في محطات المترو ودورها التثقيفي في المجتمع "دراسة  -
 –جامعة القاهرة –تحليلية"، بحث منشور في المؤتمر العلمي الدولي الثاني بكلية التربية النوعية 

 "بحث مشترك". 5112مارس 

ر الجودة األكاديمية المرجعية "بحث في ضوء معاييبحث بعنوان "قراءة تحليلية نقدية للشكل الخزفي  -
 .5119جامعة القاهرة  –منشور في المؤتمر العلمي الدولي األول بكلية التربية النوعية 

جامعة القاهرة في ضوء المستجدات  –بعنوان "تقييم مقرر الخزف في كلية التربية النوعية بحث  -
جامعة  –والتحوالت المعاصرة" بحث منشور في المؤتمر العلمي الدولي التاسع بكلية التربية الفنية 

 .5113 –حلوان 
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ربات من التعليم" بحث منشور في سالفخار كمصدر دخل لفتيات الريف المتحرفة بحث بعنوان "  -
 .5114طفال جامعة القاهرة المؤتمر العلمي الثامن بكلية رياض األ

ديسمبر  –المشاركة بالحضور في المؤتمر العلمي الرابع لألبحاث العلمية وتطبيقاتها بجامعة القاهرة  -
– 5118. 

بحث بعنوان "تحليل المضمون الفني لمختارات من أعمال فناني بينالي الخزف" السابع الدولي  -
 .5113جامعة القاهرة  –بالقاهرة منشور في المؤتمر العلمي األول بكلية التربية النوعية 

 الدورات الخاصة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس:
 .31/2/5113حتى  58/2/5113الفترة من معايير الجودة في العملية التدريسية في  -

 .18/5/5113حتى  16/5/5113التخطيط االستراتيجي في الفترة من  -

 .1/5/5115حتى  31/1/5115إعداد المشروعات التنافسية لتمويل البحوث في الفترة من  -

 .52/8/5111حتى  53/8/5111مهارات االتصال في أنماط التعليم المختلفة في الفترة من  -

 .58/9/5111حتى  56/9/5111المالية والقانونية في الفترة من  الجوانب -

 بالجودة:األعمال الخاصة 

شكر وتقدير من األستاذ الدكتور/مخلص محمود عميد الكلية وأعضاء مجلس الكلية على الجهد  -
 11/5111المبذول خالل ثالثة سنوات في تولي العمل في إدارة وحدة ضمان الجودة في الفترة من 

 .15/5119حتى 

ترشيح من األستاذ الدكتور/ سميرة الشريف عميد الكلية للعمل كمدير لوحدة الجودة في  -
53/11/5111. 

 .4/1/5119شهادة بحضور ورشة عمل بعنوان نظم إدارة الجودة في  -

شهادة لحضور ورشة بعنوان أوجه التشابه واالختالف بين معايير الضمان والجودة في تعليم نظام  -
 .3/15/5113حتى  5/15في الفترة من  4111 الجودة أيزو

شهادة بحضور ورشة عمل بعنوان "الموارد المالية والتسهيالت المالية الداعمة للعملية التعليمية" في  -
 .53/15/5113الفترة من 

 .57/11/5113شهادة بحضور ورشة عمل بعنوان "تقرير المقرر والبرنامج الدراسي" في الفترة من  -

 .9/3/5113ورشة عمل بعنوان "اإلرشاد األكاديمي" في الفترة من شهادة بحضور  -

 .51/5/5113شهادة بحضور ورشة عمل بعنوان "تقرير المقرر والبرنامج الدراسي" في الفترة من  -

واإلرشاد األكاديمي في الفترة من رشة عمل عن المشاركة المجتمعية و شهادة بحضور  -
15/1/5115. 

 .52/5/5113ن "المشاركة المجتمعية" في الفترة من شهادة بحضور ورشة عمل بعنوا -

 .13/5/5113شهادة بحضور ورشة عمل عن المعايير األكاديمية للبرنامج الدراسي في الفترة من  -

شهادة بحضور ورشة عمل عن معايير الدراسة الذاتية والتقرير السنوي للمؤسسة التعليمية في الفترة  -
 .11/5/5113من 

 .5115يناير  53عمل عن توصيف البرنامج والمقرر الدراسي في الفترة من شهادة بحضور ورشة  -

 .11/3/5115ية التربية النوعية في إفادة باإلشراف على حفل ملتقي الخريجين بكل -

 .5118/5114إفادة بالمشاركة في أعمال الجودة بالكلية منذ عام  -

 لكلية التربية النوعية.والخامس والسادس إفادة بالمشاركة في عمل التقرير السنوي الرابع  -

 .5114/5111إفادة بقيادة معيار نظم إدارة الجودة والتطوير المستمر عام  -
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 .5111شهادة بحضور ورشة عمل بعنوان التقييم المؤسسي والتقييم المستمر للعملية التعليمية لمايو  -

 .5111مارس  19في الفترة من  شهادة بحضور ورشة عمل بعنوان معايير االعتماد للهيئة القومية -

شهادة بحضور ورشة عمل عن المعايير األكاديمية القومية المرجعية، معايير أداء الطالب المعلم  -
بكلية  5118مارس  57حتى  53كلية رياض األطفال في الفترة من و في كلية التربية النوعية 
 .الهندسة بجامعة اإلسكندرية

ر األكاديمية القومية المرجعية، معايير أداء الطالب المعلم شهادة بحضور ورشة عمل عن المعايي -
بدار الضيافة  5118فبراير  7حتى  3كلية رياض األطفال في الفترة من و في كلية التربية النوعية 

 بجامعة عين شمس.

شهادة بحضور ورشة عمل عن تهيئة الكوادر التدريبية لدعم نظم الجودة وضمان استدامتها في  -
 .5114مارس  15-11ية النوعية وكليات رياض األطفال، في الفترة من كليات الترب

شهادة بحضور الورشة التدريبية الثالثة: المعايير األكاديمية القومية المرجعية: معايير أداء الطالب  -
 5118أبريل  59إلى  51المعلم في كليات التربية النوعية وكليات رياض األطفال في الفترة من 

 المؤتمرات بجامعة اإلسكندرية.بقاعة 

 المشاركة في وضع المعايير األكاديمية القومية المرجعية -

National Academic Reference Standards (NARS( 
النوعية وكليات رياض األطفال في برنامج إقامة نظم داخلية لضمان الجودة في كليات التربية 

 .الخاصة ببرنامج تطوير التعليم 5118ديسمبر 
و اللجنة المنظمة للمؤتمر العلمي الدولي األول لمركز ضمان الجودة واالعتماد بجامعة القاهرة عض -

 .5118بعنوان "الجودة واالعتماد بين الواقع والطموحات" في بهو جامعة القاهرة إبريل 

مايو  55شهادة بحضور دورة تدريبية بعنوان "الزيارة الميدانية العتماد المؤسسات التعليمية في الفترة  -
5117. 

 الجوائز وشهادات التقدير:

جائزة تشجيعية )ميدالية برونزية( من نادي أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة في حفل تكريم  -
 المدرسين.

جائزة تشجيعية )ميدالية برونزية( من المكتبة المركزية بجامعة القاهرة لحضور ورشة عمل في  -
 .15/5113المكتبة المركزية في 

جامعة القاهرة  في  –جائزة تشجيعية لإلعداد لملتقي الخريجين األول بكلية التربية النوعية  -
3/5115. 

جائزة تشجيعية )ميدالية برونزية( لإلعداد لليوبيل الفضي لكلية التربية النوعية جامعة القاهرة  -
3/5119. 

جهد الذي بذل لالرتقاء بالجودة جامعة القاهرة على ال –شهادة تقدير من إدارة كلية التربية النوعية  -
 .5115في الكلية 

شهادة تقدير على المساهمة في إثراء فاعليات المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية التربية النوعية  -
 .5119جامعة القاهرة 

 للحصول على درجة أستاذ مساعد. –جامعة القاهرة  –شهادة تقدير من إدارة كلية التربية النوعية  -

مستشفى سوزان مبارك على حسن تعاون الطلبة مع  –ير من جمعية الهالل األحمر شهادة تقد -
 .5111حتى  5111المرضى خالل فترة التربية الميدانية لعامين متتاليين 
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شهادة تقدير من محافظ الجيزة على الجهد المبذول في مسابقة مدرستي جميلة ونظيفة ومتطورة  -
 .5114حتى  5117

أكتوبر على الجهد المبذول في مسابقة مدرستي جميلة ونظيفة ومتطورة  6 تقدير من محافظشهادة  -
5114. 

المؤتمر العلمي الدولي للمشاركة في  –جامعة القاهرة  –شهادة تقدير من إدارة كلية رياض األطفال  -
 .5114األول للكلية في إبريل 

جامعة القاهرة على الجهد المبذول في إنجاز أعمال  –خطاب شكر من إدارة كلية التربية النوعية  -
 .5117/5118االمتحان 

جامعة القاهرة على المشاركة في اإلعداد للمؤتمر  –شهادة تقدير من إدارة كلية التربية النوعية  -
 .5111العلمي األول للكلية 

 مشاركة مجتمعية وعمل تطوعي:

أكتوبر ووزارة التربية والتعليم في  6يزة ومحافظة برتوكول التعاون بين جامعة القاهرة ومحافظة الج -
أكتوبر خالل ثالثة أعوام  6اإلعداد لمسابقة مدرستي جميلة ونظيفة ومتطورة في محافظة الجيزة و 

 .5114حتى  5117متتالية من 

 المقتنيات:

 مقتنيات لدى وزارة الثقافة. -

 مقتنيات لدى أفراد داخل مصر. -

 


