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 نـــات الشخصيـــة ا البيات وــوم علالم
 

 

ــ   . ةسن  28 ــن:ــــــالســـــــــ
 .ي رـ ـــمص ـــة:ــــ ـــــــالجنسي

 

 جامعة سوهاج  -مناهج وطرق تدريسقسم  –التربية  بكلية   – عيدم ة:ـــــــــــــــالوظيف
 أعــــزب. الحالة االجتماعية:

 أدى الخدمة )قدوة حسنة(.  عسكرية:الخدمة ال
 

 

 ة ـــــواألكاديمي  ةـــــعلمي الت الـــــلمؤه ا

 

 . بتقدير )امتياز( مع مرتبة الشرف األولى  كلية التربية النوعية – بكالوريوس تربية فنية  -
 .  بتقدير )امتياز(ماجستير فى التربية الفنية )تخصص نحت(   -
 دارس بمرحلة الدكتوراة.   -

 

 اث : ــــــرات واألبحــــالمؤتم
 
)ب -2014-( Young At Art)الدولي  المشاركة في مؤتمر   • بعنوان   MONUTEB ASبحث 

AN INPUT TO DEVELOPMENT OF CREATIVITY AMONG CHILDREN 
WITH HEARING DISABILITIES)   جامعةMALTEPE تركيا.  –اسطنبول ب 

ت  ببحث بعنوان )فن الظل كمدخل إلبتكار تكوينا  -2015–المشاركة في مؤتمر )األبحاث اإلبتكارية( •
 مصر. –محافظة الدقهلية بجامعة المنصورة نحتية حديثة( 

 -2017-)الفنون وثقافة اإلختالف(  التربية الفنية  العلمي الدولي السابع لكلية  مؤتمرالالمشاركة في   •
جامعة يلية المصرية(  الف تناول عالقة الجزء بالكل في مختارات من الفنون التشكببحث بعنوان )اخت

 مصر. – حلوان
في   • الدولي    مؤتمرالالمشاركة  الفنية  لكلية  الثامنالعلمي  للتر )  التربية  مستقبلية  أجندة  بية نحو 

 ت الجشطالت علي المتغيرانظرية    ة أثر فلسفببحث بعنوان )  -2019-(، سالم، تنمية ابداع  -ن والفنو

اتيــــــــة ذـرة سيــــ  



 

 

جامعة  (  التشكيلية لمختارات من مدارس الفن الحديث واالفاده منها في استحداث تكوينات نحتية
 مصر. – حلوان

آثر فلسفة  ببحث بعنوان )  -2020-(إفريقيا وتحديات المستقبل)الدولي االول  مؤتمر  الالمشاركة في   •
الفنون التشكيلية المصرية كمدخل    نظرية الجشطالت علي مفهوم عالقة الجزء بالكل في مختارات من

 مصر. – االقصرجامعة ( التكوينات الفنية لنقد وتذوق 
في   • الدولي    مؤتمر الالمشاركة  الفنية   لكلية   التاسعالعلمي  حياة)  التربية  والفنون جودة  - (التربية 

 جامعة حلوان(  النحتفن     رؤى تشكيلية في   كمصدر إلستلهامدوليا  يالبار ببحث بعنوان )  -2020
 مصر. –

  – التشكيلية وخدمة المجتمع  الفنون  )  لكلية الفنون الجميلة  الدولي السادسالمشاركة في مؤتمر   •
فلسفة اإلتزان كقيمة جمالية في ضوء  ببحث بعنوان )  -2020-(ةاالتصال في سياق العولمو   الفن

 مصر. – االقصرجامعة ( نقد وتذوق التكوينات النحتيةنظرية الجشطالت كمدخل ل

 . 2008- وطة اسيظمبنى محاف –ثالث والثاني وال لغة انجليزية المستوى االولشهادة  •
 . 2011ت وتكنولوجيا المعلومات من وزارة االتصاال نادي تكنولوجيا المعلومات المتنقلةشهادة  •
 .2015 –جامعة اسيوط   -Three-dimensionalشهادة  •
 . 2018 -بجامعة اسيوط  - IELTSاالنجليزية اللغة شهادة  •
 .2019-جامعة اسيوط  - ICDLشهادة  •
 . 2019 –اسيوط جامعة  – IC3شهادة  •
 . 2021-سوهاج جامعة  –التحول الرقمي ة شهاد •

 

 : ةالفني المعارض 
 بكلية التربية النوعية جامعة اسيوط.  2014 فن رسم الطفلالمشاركة في معرض  •
 . 2014-  تركيا   –بإسطنبول    MALTEPE( جامعة  Young At Artالمشاركة في معرض ) •
 بكلية التربية النوعية جامعة اسيوط.  2018صالون نوعية الثقافي المشاركة في معرض  •
 .2019 -بقصر الفنون بدار االوبرا 30صالون الشباب ض المشاركة في معر  •
 . 2020باالقصر   Luxor Art Galleryض المشاركة في معر  •
 . 2020ه الثالث شباب العرب الدورهان ضي لمهرجض المشاركة في معر  •
 . 2020 للفنونضي  ما بعد الكرونا بصالون ض  المشاركة في معر •

 

 :  دريبية الدورات الت 


