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 : المؤهالت العلمية
  .2991جيد جدا مع مرتبة الشرف عام األول بتقدير  ترتيب ,تربية النوعية فى التربية الفنيةبكالوريوس ال -
االحتفالية  -اتالماسك-)العرائس البشريةماجستير التربية النوعية فى التربية الفنية تخصص أشغال فنية -

 . 2991بتقدير امتياز عام  (والمسرحية
 )العرائس المتحركة الدرامية بانواعها(دكتوراة فلسفة التربية النوعية فى التربية الفنية تخصص أشغال فنية  -

 .1002بتقدير امتياز عام 
 : التدرج الوظيفى* 

 . 2992معيدا بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية عام  -
 .2991عام التربية النوعية  كلية –قسم التربية الفنية  –رس مساعد مد -
 .وحتى تاريخه  1002عام ية النوعية الترب كلية –قسم التربية الفنية  –مدرس األشغال الفنية  -

 * المجال االكاديمى :
 نشطة تدريسية:أ
 وحتى تاريخه. 1000- 1002تدريس مقرر األشغال الفنية لمرحلة البكالوريوس من العام الدراسى  -

 .1001-1002عضو لجنة وضع البرنامج التعليمى لقسم التربية الفنية  -

 .1001-1002وضع توصيف المقرر الدراسى لمادة األشغال الفنية للفرقة الثانية  -

 .1001 -1002قدم ورش عمل لتوصيف وتقرير المقرر الدراسى ألقسام كلية التربية النوعية -
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( الهيئة العامة  العرائسريبية لممارسة وتنفيذ العرائس المتنوعة بعنوان ) اعداد كتاب عن األنشطة التد -
 األمل للطباعة والنشر. 2011/99رقم األيداع  –التدريب التحويلى فى الفنون التشكيلية  –لقصور الثقافة 

  .1022/1022لعام الدراسي لإلمتحانات لجنة اعداد ا و 1022 : 1000عضو كنترول من عام  -

 .1020/1022للتدريس بكلية التربية بجامعة قناة السويس للعام الدراسي  االنتداب -

االهتمام بتدريس وتدريب الطالب على تصميم وتنفيذ المشغوالت الفنية واليدوية المسطحة والمجسمة  -
)مشغوالت جلود طبيعية وصناعية/عجائن ورقية/ بواقى الخامات والمستهلكات ونظم تدويرها/والعرائس 

 بالخامات المختلفة ودور المشغولة الجمالى والوظيفى. بانواعها(

 نشطة بحثية:أ
بالكلية حيث تم للعرائس والديكور  والمسئول التدريبى والتنفيذى لنشاط المسرحى العرائسىالفنى لاإلشراف  -

 بالتعاون مع متخصصين فى مجال المسرح بقسم االعالم التربوى  عروض مسرحية عرائسية 20تقديم 
، و بالتعاون مع مركز بحوث وتوثيق أدب الطفل والمركز القومي 1001 الى1001من  رةالفتخالل 

 للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ، ومكتبة األسكندرية .
  االشراف على العديد من رسائل الماجستير بقسم التربية الفنية تخصص األشغال الفنية . -

بحوث العلمية وتطبيقاتها بجامعة القاهرة ) مشاركة حضور ( المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لل -
 . 1000ديسمبر 

_ معهد اعداد القادة  البرنامج الموازى ألعضاء هيئة التدريس وأخصائي رعاية الشبابحضور دورة  -
  1009بحلوان _ جامعة االسكندرية 

 .1001أغسطس  ىالدراس المعايير األكاديمية وتوصيف البرنامجتدريبية بعنوان حضور دورة  -

ـ برنامج تطوير  التخطيط االستراتيجي في كليات التربية النوعية ورياض األطفالورشة عمل بعنوان )  -
 -مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس( FLDC)واعتمادها من  ،1001( ديسمبر USAIDالتعليم 

  .1022مارس  –جامعة القاهرة 

 -( مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريسFLDC) البحثى دارة الفريقإحضور دورة تدريبية بعنوان  -
 . 1022مارس  –جامعة القاهرة 

جامعة  -مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس (FLDC) دارة الجامعيةاإلتدريبية بعنوان حضور دورة  -
 .1022مايو  –القاهرة 

وتقديم ورقة عمل في  ،لصينبا( chang chun) بمدينةالثانى الدولى سمبوزيوم الخزف المشاركة فى  -
 Urbanبمجلة ) منشور )بين الماء والطمي(بعنوان  ة للفعالياتالمصاحب حلقة البحث

Sculpture  )1021أغسطس. 

 أنشطة جامعية :
 .1002إلى عام  1002من عام قوافل لخدمة المجتمع والبيئة للتجميل بمحافظة الجيزة -



  .1001:1000 جامعة القاهرة –التربية النوعية ( بكلية  االعتمادالجودة و  ضمان مدير وحدة ) -

 1002/1001وحدة ضمان الجودة واالعتماد عام  –المشاركة في كتابة التقرير السنوي األول للكلية  -

 .1009 : 1002 وزارة التعليم العالى –بحلوانمسئول النشاط الثقافى و الفنى بمعهد اعداد القادة   -
بجامعة قناة السويس _ وزارة التعليم العالى  -لطالبية فرع السويس مدير معهد اعداد القادة لالنشطة ا -

1001 . 

 1001إلى  1001االشراف على العديد من أفواج جامعة القاهرة بمعسكر إعداد القادة من  -
 .1020 : 1002  جامعة القاهرة -ابع الخاص بكلية التربية النوعيةدارة الوحدة ذات الطإعضو مجلس  -
  .1009/  1001بية بكلية التربية النوعية للعام الدراسي الطال منسق االنشطة -

 1009 المشاركة في قافلة التنمية لمحافظة جنوب سيناء ـ جامعة القاهرة -

قرار رئيس ب 1009عضو لجنة الدراسة واالعداد لالئحة المعهد العالي لفنون الطفل بأكاديمية الفنون  -
  . 1009لسنة  212األكاديمية رقم 

 1020:  1001 وأسوانى الرحلة العلمية لمدينتي األقصر شراف علتنظيم واالال -
  1022إلى  1001من عام  مستشار اللجنة االجتماعية والرحالت بكلية التربية النوعية -
 1022إلى  1021من عام  بكلية التربية النوعية مستشار لجنة الجوالة -

 .1001اء جامعة القاهرة لإلحتفال بمرور مائة عام على إنش الفنون والمعارضعضو لجنة  -
عضو لجنة تحكيم مهرجان ومسابقة المواهب الفردية للفنون التشكيلية بجامعة القاهرة نوفمبر لعامي  -

1021 /1022 . 
عضو لجنة تحكيم تصفيات مسابقات مهرجان الطفولة بين االدارات التعليمية بمحافظة الجيزة ديسمبر  -

1022 

 1022نون المسرحية بين اإلدارات التعليمية بمحافظة الجيزة ابريل عضو لجنة تحكيم مهرجان و مسابقة الف -
 

 * المجال الفنى :
 /الحفر  فى مجاالت متعددة مثل ,1022حتى عام  و 2911 يشارك فى الحركة الفنية التشكيلية من عام  -

 . الخزف / العمل المركب / التصوير/ النحت
و التركيبات الحركية لكل أنواعها للمسرح  ,ت المسرحية والديكورا تصميم وتنفيذ العرائس بأنواعهايقوم ب -

 .1022وحتى عام 2992والسينما و الكرنفاالت  االحتفالية من عام 
 
 

 واالعمال الفنية: * المعارض والمسابقات
 .2991وحتى2911معارض ومسابقات وزارة التعليم العالى من عام   -



 .2992:  2991السادس(  / الخامس / الرابع صالون الشباب: ) مسابقات وزارة الثقافة معارض و -

 .2992حتى 2992مسابقات المجلس األعلى للشباب والرياضة من عام  -

المركز القومى  - دار االوبرا المصرية  –متحف الفن الحديث  –للخزف  الثالث بينالى القاهرة الدولى -
 .2992عام  -وزارة الثقافة –للفنون التشكيلية 

 2999 -ايطاليا -للشبابفى بينالى روما الدولى  لرسميضمن الوفد اتمثيل مصر  -

 .1022:  2911من  معارض كلية التربية النوعية وجامعة القاهرة  -

 2992/2992/1000 –معارض جماعية بالحزب الوطنى الديمقراطى بالجيزة  -

 .2990 –جامعة القاهرة  –معرض بكلية الزراعة  -

 .2992 - ب المنيلبيت شبا -معرض موازى لمؤتمر السكان العالمى -

 .2990  -للفن المفاهيمى  –معرض المعنى والقيمة  -

 . 2992 -معرض رابطة خريجى معاهد وكليات التربية  -

 . 2991  -تصميم شعار فرقة القبضة المسرحية  -

 . 1000 –معرض الفن والعطاء الخيرى للروتارى بدار األوبرا  -

 . 1002 سور اإلدارة التعليمية  –ويطى تصميم وتنفيذ جدارية بمدينة الواحات البحرية بالبا -

 .  1001 متر مربع فى شارع الهرم بجوار مستشفى الهرم 210تصميم وتنفيذ جدارية بمساحة  -

المركز القومى للفنون  –دار االوبرا المصرية  –قصر الفنون  -للخزف السادس بينالى القاهرة الدولى -
 . 1001  -وزارة الثقافة –التشكيلية 

 1002ة االسكندرية الفنان) سيلفادور دالى ( مكتب احتفالية مرور مئة عام على ميالد ذ عرائستصميم وتنفي -

 . 1000 تصميم شعار وحدة ضمان الجودة واالعتماد بالكلية -

باسبوع شباب الجامعات  وجائزة المركز الثانى المشاركة فى تصميم و تنفيذ العربة الكرنفالية لجامعة القاهرة -
 . 1001و  1000 يال بالعيد القومى لمحافظة المنصوره بجامعة المنصورة لعامالمصرية و االحتف

 .1001 بمرسى علم ) قرية أبو دباب ( الملتقى الدولى االول للنحت -

االتحاد الرياضي –شخصية عرائسية بشرية ة العالم لالسكواش للجامعات ذ تميمة بطولتصميم وتنفيالتكليف ب -
 1001مصر  -للجامعات 

 1009بشرم الشيخ  بمنتجع ) الجونا فيستا ( لفنى الدولى للنحت والتصويرالملتقى ا -

 . 1009بمدينة الطور ـ محافظة جنوب سيناء  شباب الصيادين تصميم وتنفيذ جدارية وواجهة مركز  -

سوزان مبارك/مصطفى كامل/الكرنك/الشهيد احمد  سوار المدارس )تنفيذ لجداريات أ تصميم واشراف -
( بحى بوالق الدكرور ـ ضمن مشروع تطوير وتجميل مدارس محافظة الجيزة    حمدى/الحرية/ النهضة

1009-1020 



وزارة  –المركز القومى للفنون التشكيلية  -متحف محمود مختار  -عمال الفنية الصغيرة معرض األ -
 .1020الثقافة

 1020اتيليه القاهرة للفنانين والكتاب  –ن االتيلية الثامن والخمسون المشاركة في صالو  -

م 1020ـ المركز القومى للفنون التشكيلية ـ وزارة الثقافةالمصرية  المعرض العام  بقصر الفنون  ـ دار االوبرا -
 م1021 /

ورقة عمل  م وتقديم1021( بالصين   chang chun) شانج شون بمدينة الثانى الدولي سمبوزيوم الخزف  -
 .Urban Sculptreفي السيمينار المصاحب بعنوان )بين الماء والطمي( ـ منشور  

 

 * الورش الفنية :
 .2990( عن الفن المفاهيمى  لورا بيرت شارك فى ورشة عمل مع الفنانة األلمانية ) -

بحى  ارك )شارك مع الفنانة األمريكية د/ باميال شارب فى ورشة عمل مع أطفال قصر ثقافة سوزان مب -
 .2991 ( للتصوير و العرائس المتحركة زينهم

 .2992لطلبة كلية التربية النوعية جامعة القاهرة يةالتجريد( األقنعةورشة عمل للعرائس البشرية ) -

 . 2999ورشة عمل للتصوير الجدارى مع األطفال بقصر ثقافة المنصورة _ هيئة قصور الثقافة _  -

 . 1000/1002/1001ت مع أطفال مدينة الواحات البحرية أعوامورش عمل تطوعية متنوعة المجاال -

 ورشة عمل للتصوير الجدارى مع األطفال بمحافظة العريش الحتفالية )اعرف بلدك( مع مكتبة اإلسكندرية -
1002  . 

ورشة عمل فى الرسم والتصوير مع األطفال ذوى االحتياجات الخاصة بالمركز القومى للمسرح والموسيقى  -
 . 1002 الشعبيةوالفنون 

العديد من ورش العمل فى مجال األشغال الفنية بفروعه لتدريب وتأهيل موجهى التربية الفنية بجميع مراحل  -
 . 1009إلى عام  2999 من عام التعليم قبل الجامعى على مستوى الجمهورية

وبرا ول بدار االورشة عمل فى الرسم و التصوير الجدارى مع األطفال فى بينالى الطفل األ -
 .  1002المصرية

ورش عمل سنوية عن العرائس المتحركة المسرحية بأنواعها لطلبة كلية التربية النوعية تخصص التربية  -
 . 1009الى  1002من بقسم األعالم التربوى  الفنية والمسرح

 . 1002( الهيئة العامة لقصور الثقافة يناير 2المشاركة في ورشة بينالي الطفل األول ) فانتازيا -

تنظيم واقامة ورش عمل وعرض مسرحي عرائسي في مهرجان القراءة للجميع بمركز توثيق وبحوث أدب  -
 . 1002الطفل ـ دار الكتب والوثائق القومية ـ وزارة الثقافة سبتمبر 

إقامة عرض للعرائس البشرية ) األقنعة ( بالمركز االجتماعي بجامعة القاهرة بمناسبة اعياد الربيع ـ شم  -
 1000النسيم 



 .1002 الركن األخضر طفال قصر ثقافة اإلسماعيليةألعرائس بشرية وتصميم و تنفيذ ورشة عمل  -

مدرب في الدورات التدريبية ألنشطة الفنون بجامعة القاهرة ـ االدارة العامة لرعاية الشباب ـ إدارة النشاط  -
 . 1002الفني 

العتماد بالكلية ) التوعية بمشروع الجودة / المشاركة في العديد من ورش العمل في وحدة ضمان الجودة وا -
 . 1002رسالة ورؤية الكلية / توصيف البرامج الدراسية / توصيف المقررات الدراسية (

 ذوى االحتياجات الخاصةمع   ( soft sculpture )طائر ( للنحت بالخامات اللينة ورشة عمل بعنوان ) -
مركز سعد زغلول الثقافى ـ المركز القومى للفنون التشكيلية ـ الموازية لصالون الفن الخاص الدورة الثانية ب

1009 

عضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة أ سنة بنادى  22:  2ورشة عمل للتصوير الجدارى لالطفال من سن  -
1020. 

 
 *أعمال فى مجال المسرح والعرائس بانواعها : 

 .2991قصر ثقافة الغورى (  أوبرا ثالث شنبات شارك فى تنفيذ ديكور و عرائس مسرحية ) -

 .2991-شارك فى تنفيذ ديكور مسرحية )المحبظاتيه( على مسرح الهناجر باالوبرا فى حفل افتتاح المسرح  -

 .  2991 ( على مسرح الهناجر باألوبرا خافية قمر تصميم وتنفيذ عرائس العرض المسرحى ) -
ربعين حرامى انتاج المركز القومى تصميم وتنفيذ عرائس و ديكور مسرحية على بابا واال وورشة عمل  -

 .1001للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية 

 . 2991( مهرجان القراءة للجميع  ثمان شموع علشان سمسم تصميم وتنفيذ عرائس اوبريت ) -

 . 2991تصميم وتنفيذ عرائس بشرية لمهرجان أعياد الطفولة قصر ثقافة سوزان مبارك بحى زينهم   -

 .2991بشرية الحتفالية العيد القومى لمدينة األقصر  تصميم وتنفيذ عرائس -

منى ابو  تنفيذ عرائس بشرية وعرائس ديكور لجهاز شئون البيئة لشخصيات بيئية من تصميم الفنانة ) -
 .  1002النصر(

مثل مصر فى سوريا وجنوب  ـتصميم وتنفيذ عرائس بشرية لعرض باليه بعنوان )مهرجان الحيوانات(  -
 . 1002أفريقيا

 . 1001صميم وتنفيذ عرائس بشرية لعرض باليه بعنوان )بيتر والذئب( ت -

 . 1002تنفيذ عرض مسرحى عرائسى بعنوان )جحا وحمارته( مع أطفال مكتبة أدب الطفل بالمنيل  -

المشاركة فى احتفالية يوم الشباب العالمى )مكتب هيئة االمم المتحدة بمصر ( والمجلس االعلى للشباب  -
 .1002المسرحى العرائسى )حلم عالء الدين(  والرياضة بالعرض

 . 1002 -تصميم وتنفيذ عرائس بشرية لثالث اوبريتات بدولة اإلمارات العربية المتحدة   -



ورشة عمل و العرض المسرحي العرائسي ) سفينة نوح ( مع أطفال التربية الفكرية _ المركز القومي للمسرح  -
 1002افة والموسيقى والفنون الشعبية _ وزارة الثق

لعرض المسرحى العرائسى )كل ليله وده منه( الحتفالية اائس و ديكور تصميم وتنفيذ عر و  اإلشراف الفنى -
 . 1000منطق الطير بمكتبة اإلسكندرية 

 . 1001سيس فرقة خيوط المسرحية للعرائس _تأ -

 .1001ى للمسرح _ نتاج المركز القومإربعين حرامى ائس و ديكور مسرحية على بابا واألتصميم وتنفيذ عر  -

قامة ورش عمل )العرائس /الديكور /االداء التمثيلى الصوتى /المكساج /االعداد الموسيقى( واالخراج إ -
 .1001للعرض المسرحى العرائسى )بينوكيو(  

تنظيم زيارات وعروض فنية مسرحية في االحتفال لبعض من الكليات والجامعة و عدد من جمعيات رعاية  -
 روض بالعرائس واألقنعة االيتام وتقديم ع

المشاركة فى احتفالية يوم الصحة العالمى ومسابقة الف مدينة الف حياة والتى نظمها كل من محافظة  -
 1020على سفح االهرامات  بالعرض المسرحى العرائسى )بينوكيو( الجيزة ومنظمة الصحة العالمية

وزارة الدولة لشئون  –از شئون البيئة تصميم وتنفيذ شخصيات عرائسية من عناصر البيئة الطبيعية لجه -
 1020البيئة 

 
 الجوائز : و * شهادات التقدير

 :شهادات تقدير من كل من
 القاهرة جامعة -
 النوعية التربية كلية -
 الثقافة وزارة -
 العالى التعليم وزارة -
 الرياضةو  الشباب وزارة -

 مركز مدينة الواحات البحرية -

 الزراعة كلية -

 الجيزة محافظة -
 اد القادةاعد معهد -
 االسكندرية مكتبة -
 التنمية الثقافية صندوق  -

 مديرية التربية والتعليم بالجيزة -

 مكتب األمم المتحدة بالقاهرة -

 الثقافة العامة لقصور الهيئة -

 المركزالقومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية -
 

 حصل على العديد من الجوائز :
 . 2911التعليم العالى شغال الفنية _ وزارة الجائزة الثانية فى األ -

 . 2919 ولى فى المشغوالت الخشبية _ وزارة التعليم العالىالجائزة األ -



جائزة لجنة التحكيم فى مجال العمل المركب من صالون الشباب السادس _المركز القومى للفنون  -
 . 2992 التشكيلية _ وزارة الثقافة

 .  2992ب والرياضة الجائزة الثالثة فى مجال الحفر _المجلس األعلى للشبا -

 .  2992الجائزة الخامسة فى مجال األشغال الفنية  _المجلس األعلى للشباب والرياضة  -
 .  2990الجائزة التشجيعية فى مجال النحت _المجلس األعلى للشباب والرياضة  -
 .  2990الجائزة التشجيعية فى مجال تصميم الملصقات _ المجلس األعلى للشباب والرياضة  -
 .  1002/  2991ية التربية النوعية للتفوق درع كل -

 * مقتنيات :
 بدار األوبرا. عرائس بشرية بمركز الهناجر للفنون _ -

قصر ثقافة سوزان مبارك بحى زينهم _الهيئة العامة و  عرائس بشرية بقصر ثقافة اإلسماعيلية -
 لقصور الثقافة .

 عرائس متنوعة بجهاز شئون البيئة. -

 بية النوعية جامعة القاهرة.عرائس متنوعة بكلية التر  -

 أعمال نحت وتصوير بالقاهرة والجيزة. مقتنيات خاصة -

 أعمال تصوير بقرية الجونة بالغردقة. مقتنيات خاصة -

 عرائس متنوعة وديكور بالمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية. -

 م الشيخ.( بشر  الجونا فيستا ( بمرسى علم و ) بو دبـابأ) أعمال نحتية بقريتى -

 تميمة بطولة العالم لالسكواش للجامعات بمقر االتحاد الرياضى للجامعات بجامعة القاهرة. -

 مجموعة عرائس لشخصيات من أعمال الفنان ) سيلفادور دالي ( لمكتبة االسكندرية . -

 أعمال فنية وعرائس ماريونت لدى أفراد بمصر والخارج -

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة االنتاج العلمي



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


