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 النوعيةكلية التربية    

 سيرة ذاتية 

 
 االسم : أ.د/ سلوي أحمد محمود رشدي

 م 1942تاريخ الميالد : سبتمبر 
 خزف   –التخصص : تربية فنية 

ووكيل كلية التربية النوعية للدراسات العليا والبحوث جامعة عين   المتفرغ أستاذ الخزف الوظيفة :
 ) سابقًا ( شمس

 صممي الفنون التطبيقية واستشاري خزف بنقابة م
 القاهرة  –العباسية  –شارع رمسيس  365عنوان العمل :  
 مصر اجلديدة   –شارع حممد سعيد احللوان طريق املطار   21عنوان املنزل : 

 26844594تليفون الععمل : 
 0101222330المحمول : 

 d.sroshdy@yahoo.comالبريد االلكتروني : 

  www.dr-salwa.comالموقع االلكتروني : 
 

 المؤهالت العلمية :
 بتقدير ممتاز . 1964جامعة حلوان قسم الخزف يونيه  –بكالوريوس الفنون التطبيقية  -
 -ايطالياااا  –زاينساااا  –دراساااات متقدماااة زاااا الخااازف االبورساااليم بالمعااااد ال كاااوما لفااام الخااازف  -

 .م 1965
زلورانساا  –ا المعادل لدرجة الدكتوراه المصارية مام المعااد ال كاوما للفناون دبلوم الدراسات العلي -

 م . 1967 –ايطاليا  –
 . م 1979 –القاهرة  –المعاد العالا للخدمة االجتماعية  –دبلوم االرشاد اإعادة التأهيل  -
 " أساليب تطبيا  البريا  المعادنى زاى تاالات الخازف اوساامى ااالساتفادةماجستير الخزف :  -

 . م 1980 –جامعة حلوان  –كلية الفنون التطبيقية مناا زى الخزف المعاصر " 

Techniques For Applying Metallic Luster in Painting Islamic Ceramic and it 

Utilization in Contemporary Ceramic , 1980 .   

سااتفادة مناااا زااى ابت ااارات " الخصااا ا الاماليااة التطبيقيااة لخاازف الرقااة ااالدكتااوراه الفلساافة  :  -
 .م  1989 –جامعة حلوان  –كلية الفنون التطبيقية اظيفية " 

Practical Beautiful Carachters to EL-REKA Ceramic and its Utilization in 

Contemporary Functional Creativities 1989 .   

mailto:d.sroshdy@yahoo.com
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  التدرج الوظيفي :
 م . 1965 –ية ازارة الشئون االجتماع –أخصا ية الخزف  -
 م . 1968ا  1965ايطاليا  –تالب باحث بالمعاد ال كوما بفلورانسا  -
 .م1968لوزارة الشئون االجتماعية  بامعية التنمية الف رية بالمطرية التابعة  –أخصا ية الخزف   -

 م . 1975بامعية التنمية الف رية بالمطرية  -ر يس قسم الخزف  -
 م . 1980ة التابعة لوزارة الشئون االجتماعية اكيل جمعية التنمية الف رية بالمطري -
 م . 17/11/1991ازارة التعليم العالا  –مدرس بكلية التربية النوعية بالعباسية  -
 م . 1997الممل ة العربية السعودية  –أستاذ مساعد بكلية التربية جامعة أم القرى  -
 م . 15/11/1998ر يس قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة عيم شمس  -
 م.29/9/1999اكيل كلية التربية النوعية للدراسات العليا االب وث جامعة عيم شمس    -

 م . 2002جامعة عيم شمس  -بكلية التربية النوعية مدير احدة الفنون التشكيلية  -

 م . 61/8/2002جامعة عيم شمس  -بكلية التربية النوعية  أستاذ  -

الممل ااااة العربياااة السااااعودية   –منزلااااا االتربياااة الفنيااااة بالقصااايم التربيااااة لاقتصااااد ال بكلياااة أساااتاذ  -
 م . 2004 – 2003

 الممل ة العربية السعودية –استاذ بكلية التربية لاقتصاد المنزلا االتربية الفنية بالقصيم  -

 جامعة عيم شمس –استاذ متفرغ بكلية التربية النوعية  -

 

 النشاط العلمي والفنى:
 ألب اث االمعارض الفنية العامة االخاصة :المؤتمرات االنداات اا

 
 المؤتمرات والندوات :

ابريل  –جامعة حلوان -المؤتمر العلما الخامس ) الفم ات ديات العصر ( كلية الفنون التطبيقية  -
بعنوان "التذاق الفنى زى عاقته ببعض القدرات المعرزية زاى مرحلاة المراهقاة المبكارة   –  م  1994

 دراسة مقارنة ". –
 –الماااؤتمر العلماااا الساااادس ) مااام أجااال منااات( صااامم اصااانل زاااا مصااار ( كلياااة الفناااون التطبيقياااة  -

بعنااوان " المخلفااات الصااناعية اإعااادة تشااكيلاا زااى منتاااات   – م 1995ابرياال  –جامعااة حلااوان 
 جمالية ااظيفية " .

  1996 بور سعيد ) ن و منت( تربوي للطفل ( مارس –المؤتمر العلمى بكلية التربية النوعية  -
 م . 1999 –زا الفنون التشكيلية  –المؤتمر اوبداعا الثانا لطاب الاامعات العربية  -
 –ال اضااار االمساااتقبل  –ال ركاااة التشاااكيلية المصااارية  –ماااؤتمر نقاباااة الفناااانيم التشاااكيلييم الثاااانى  -

 م . 1999إبريل  13-15
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البشاارية للمشااراعات القوميااة " المااؤتمر العلمااى الثااانى عشاار " الخدمااة االجتماعيااة اتنميااة المااوارد  -
كلية الخدمة  –جامعة حلوان  -بعنوان " دار مانة الخزف الشعبى زى تنمية .. –م   1999إبريل 

  االجتماعية .
 م . 2000 –المسنون زا العالم العربا  –المؤتمر اوقليما األال لرعاية المسنيم  -
بعنااوان " مكانااة  –م  2000 –البشاارية  دار كليااات التربيااة زااى التنميااة –المااؤتمر الاادالى األال    -

  التعليم زى حل مشكات نقا هيئات التدريس بكليات التربية النوعية .
بعنوان "  م 2000المؤتمر العلما األال باامعة المنصورة )استراتياية التعليم النوعا زا مصر(  -

  ن و تطوير منا( الخزف بكلية التربية النوعية " .

 . 2001امنة االعشريم لتدريب المدرسيم المساعديم االمعيديم الدارة التدريبية الث -

المؤتمر التربوي الثانا لل لية ت ا  عناوان " رةياة مساتقبلية لادار كلياتم التربياة النوعياة زاا خدماة  -
 . 2002الماتمل 

بعناوان "  –م  2002(  رةية مستقبلية لبرام( التربياة النوعياة ادارهاا زاا خدماة الماتمال  )  مؤتمر -
زى تصميم األشاكال الخززياة اأ ار ذلا   –كأحد إمكانات ال مبيوتر  – 3d MAXبرنام(  توظيف

 على تنمية التف ير االبت ارى لطاب التربية النوعية.

بعناوان "  –م  2002(  رةية مستقبلية لبرام( التربياة النوعياة ادارهاا زاا خدماة الماتمال  )  مؤتمر -
زى تصميم األشاكال الخززياة اأ ار ذلا   –وتر كأحد إمكانات ال مبي – 3d MAXتوظيف برنام( 

 على تنمية التف ير االبت ارى لطاب التربية النوعية.

ابريااال  15-14الماااؤتمر العلماااا األال لل لياااة ) التف يااار اوباااداعا .. اتموحاااات الواقااال المصاااري  -
 م  2007

كليااة التربيااة  – زاعليااات نااداة ت نولوجيااا المعلومااات اأماام االنترناا  مركااز تطااوير التعلاايم الاااامعا -
2008  

زاعليااات نااداة ) عصاار المعرزااة ااألعمااال االل ترانيااة ( كليااة ال اساابات االمعلومااات بالتعاااان ماال  -
 الدراسات العليا باامعة عيم شمس

الاااادالا الثااااانا ل ليااااة التربيااااة النوعيااااة بالمنصااااورة  –المااااؤتمر العلمااااا الساااانوي العربااااا الخااااامس  -
المؤسسااا ااألداااديما زااا مؤسسااات التعلاايم العااالا النااوعا ال "االتااهااات ال ديثااة زااا تطااوير األد 

 2010ابريل  15 – 14زا مصر االعالم العربا" 

الااادالا الرابااال ( إدارة المعرزاااة  –االشاااتراي زاااا زعالياااات الماااؤتمر السااانوي لل لياااة ) العرباااا الساااابل  -
 2012اإدارة رأس المال الف ري 

ت ا   2013بريال ا 11-10خاامس ( زاا الفتارة مام الادال ال –المؤتمر السانوي ) العرباا الثاامم  -
 ) األشكال الاندسية كمصدر الست داث أشكال خززية معاصرة لدي تاب التربية الفنية (عنوان 
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المؤتمر العلما الدالا األال بكلية التربية النوعية جامعة المنوزية ت ا  عناوان ) المعلام العصاري  -
 . 2013ابريل  30-29ستقبلية ( زا ظل ضمان جودة التعليم ... رةي اآزاق م

ت ااا   2013ابريااال  11-10الااادالا الخاااامس ( الفتااارة مااام  –الماااؤتمر السااانوي ) العرباااا الثاااامم  -
 عنوان  )است داث  تركيبات لطينة التطعيم إ رال جماليات األسطح الخززية( 

عيااة ن ااو إساااام المااؤتمر العلمااا الاادالا الراباال بكليااة التربيااة النوعيااة جامعااة تنطااا " الدراسااات النو  -
 2017ابريل  13 – 12إبداعا لتنمية االنتاج " زا الفترة مم 

الماااؤتمر الااادالا الثالاااث للامعياااة العربياااة لل ساااارة االفناااون االساااامية " ال ساااارة ابناااال االنساااان  -
 2017المبدع" أدتوبر 

 يم الثقازا تمكشاادة تقدير مم أقليم القاهرة ال بري اشكال الصعيد الثقازا للتميز زا مؤتمر ال -

المشاااااركة بب ااااث بعنااااوان "دار ملتقيااااات الخاااازف زااااا تنميااااة قاااادرات ذاي االحتياجااااات الخاصااااة"  -
ل ليااااة التربيااااة النوعيااااة جامعااااة عاااايم شاااامس بعنااااوان لعلمااااا الخااااامس االاااادالا الثالااااث االمؤتمر باااا

 م2018( العيم السخنة زبراير عاصرة اتطوير التخصصات النوعية)االتااهات العالمية الم

مر األال للتمكيم الثقازا )بفرع  قازة القاهرة ( " ن و استراتياية  قازية اإعامة لتناال قسايا المؤت -
 م.2018ديسمبر  ذاي االحتياجات الخاصة "

المشاركة بب ث بعنوان "الفخار المعاصر منطل  تشكيلا لتو ي  الاوية الوتنية" باالمؤتمر العلماا  -
ال ساااارة بااايم الماااوراث عناااوان )االفناااون اوساااامية ب الااادالا الخاااامس للامعياااة العربياااة لل ساااارة

 .م2019 أدتوبر 28-22المغرب"  -الثقازا االتقنيات ال ديثة( "تونس

المشااااركة زاااا ت كااايم اادارة الالساااات العلمياااة باااالمؤتمر العلماااا الااادالا الخاااامس للامعياااة العربياااة  -
 -ا االتقنيااات ال ديثااة( "تااونسلل سااارة االفنااون اوسااامية بعنااوان )ال سااارة باايم المااوراث الثقاااز

 م.2019أدتوبر  28-22المغرب"  

بعناوان  عااج باالفماوقليماا األال لل المشاركة زا ت كيم اادارة الالسات العلمياة باالمؤتمر العلماا -
مركاااز "  2030"العااااج باااالفم بااايم النطرياااة االتطبيااا " لت قيااا  التنمياااة المساااتدامة ارةياااة مصااار 

 م.2019نوزمبر  2ة األسكندرية" المؤتمرات بكلية الطب جامع

 

 المعارض الخاصة :
معاااارض خااازف خاصاااة باألبناااال مااام ذاي االحتياجاااات الخاصاااة ) المعااااقيم ذهنياااا  ( تابعاااة لاااوزارة  -

 . م سنويا 1969الشئون االجتماعية مم 
معارض خاااا باألبناال ماام ذاي االحتياجااات الخاصاة ) المعاااقيم ذهنيااا  ( بمت اف م مااد م مااود  -

 .م1976خليل 
 م . 1981معرض خاا بمعاد جوته بالقاهرة يوليو  -
 م . 1982معرض خاا بفندق مريديان مايو  -
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 م . 1983معرض خاا بمعاد جوته بالقاهرة يوليو  -
 م . 1990معرض خاا بنقابة التشكيلييم مارس  -
 م . 1992ترينالا القاهرة الدالا األال للخزف  -
 م . 1992 عام 23المعرض القوما للفنون التشكيلية الدارة  -
بعناااوان " تشاااكيات مااام الماماااس عااام  –معااارض خااااا بكلياااة الفناااون التطبيقياااة جامعاااة حلاااوان  -

 م . 1993تري  ال ز اال فر اال شط ااوضازة االقطل علا الطينات الخززية " ديسمبر 

دراسااة  –بعنااوان " التااذاق الفنااا زااا عاقتااه باابعض القاادرات المعرزيااة زااا مرحلااة المراهقااة المبكاارة 
 رنة "مقا

معرض خاا بالقاعة المستديرة بنقابة الفنانيم التشاكيلييم بعناوان " التاأ يرات اللونياة زاا التشاكيل  -
 م . 1994الخززا " يونيو 

 م . 1994معرض خاا بأتيلية القاهرة بعنوان " ت وينات خززية " نوزمبر  -

 ااظيفية "بعنوان " المخالفات الصناعية اإعادة تشكيلاا زا منتاات جمالية  –م 1995
معرض خاا بكلية الفنون التطبيقية جامعاة حلاوان بعناوان " التشاكيل االبناال االزخرزاة بال باال "   -

 م . 1996مارس 
 م . 1997بينالا الشارقة الدالا )ادسبو(  -
"  النسااا  الشاااكلى زاااى الطبيعاااة بااايم الرصاااانة االغنا ياااةمعااارض خااااا بأتيلياااة القااااهرة بعناااوان "  -

 م . 1998 أغسطس
 . م 1998القاهرة الدالا الرابل للخزف بينالا  -
الماااؤتمر العلماااا الساااابل ) دار التربياااة الفنياااة زاااا خدماااة الماتمااال العرباااا ( كلياااة التربياااة الفنياااة    -

 بعنوان " دار ال رف البيئية االفنون الشعبية زى تنمية الماتمل " . –م  1999
 ااة عااام علااا دخااول اوسااام إلااا مصاار المعاارض التااذكاري للفنااون التشااكيلية احتفاليااة ألااف اأربعما  -

 م . 1999)موكب النور( تم عرضه زا تسل م ازطات بمصر 
 . م1999بينالى الشارقة الدالى)ادسبو( -
التلقا يااة ااالحكااام كمنطلاا  لت قياا   معاارض خاااا بكليااة الفنااون التطبيقيااة جامعااة حلااوان بعنااوان "  -

 م . 1999" يونيو  اويقاع زى الباتة الخززية
 م . 1999األعمال الصغيرة  صالون  -
 م . 2000بينالا القاهرة الدالا الخامس للخزف   -
 م . 2000األعمال الصغيرة  صالون  -

االزماااان"  اونساااانبااايم  اوباااداعتنااااغم ....  الخززياااة الصاااغيرة األشاااكالمعااارض خااااا بعناااوان " -
 .م  2000كلية التربية النوعية جامعة عيم شمس سبتمبر  –المعارض بال لية  بقاعة
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الخززياااة بااايم السااارارة الامالياااة االوظيفاااة النفعياااة " بقاعاااة  األااناااامعااارض خااااا بعناااوان "   -
 م . 2001كلية التربية النوعية جامعة عيم شمس مارس  –آان 

 م . 2001معرض خاا متنقل تابل لقصور الثقازة داخل م ازطات مصر  -

 . 2006معرض المسيرة " بقاعة آان كلية التربية النوعية " ابريل  -

 م.2009بمركز سعد زغلول الثقازى نوزمبر معرض خاا  -

 . 2010جاردن سيتا  –معرض حوار بيم دخان انار جمعية م با الفنون الاميلة  -

  2014معرض خززيات جمعية م با الفنون الاميلة  -

 2014معرض مركز الازيرة للفنون  -

 م.2018سلوي رشدي   -

راغب عياد(  -للفنون بقاعتا )أحمد صبري  معرض خاا بعنوان "تأ يرات الدخان" بمركز الازيرة -
 م.2019أدتوبر 2-17

 
 رض الجماعية :االمع

معااارض نقاباااة الفناااون التشاااكيلييم المصااااحب للماااؤتمر الثاااانا الاااذي اقامتاااه ت ااا  عناااوان ال ركاااة  -
 . 27/7/1999ال اضر االمستقبل  –التشكيلية المصرية 

 . 2001دار األابرا  –ر للفنون مركز الاناج –المشاركة زا معرض صالون الخريف الثالث  -

 م . 2001المعرض القومى نوزمبر  -

 م . 2001صالون األتيلية السنوي الثالث االخمسون  -

 قطاع الفنون التشكيلية . -ازارة الثقازة  –م  2001معرض زم ال لى ديسمبر  -

 م . 2002صالون األعمال الصغيرة  -

 . 2002يناير  المشاركة زا مارجان زم ال لا بمركز الازيرة للفنون  -

المشاااركة زااا معاارض حااوار األجيااال بقاعااة ) آان ( بكليااة التربيااة النوعيااة جامعااة عاايم شاامس  -
2007 . 

 م. 2003معرض جمعية زنانى الغورى الثالث االعشران ، يناير  -

 .م 2009 بورسعيد الثامم عامالمشاركة زا بينالا  -

 2009مارس  1صالون الساقية لألعمال الصغيرة   -

يناااير  -20-11" 2009-1994شاامعة  15لرعايااة الفنااون الترا يااة االمعاصاارة "  معاارض اصااالة -
2009 

 صاانداق التنميااة الثقازيااة عااام -معاارض الماارأة االفاام التشااكيلا بقصاار األمياار تااازالمشاااركة زااا  -
 .م2010

 م.2010المشاركة زى صالون الامعية األهلية للفنون الاميلة إل ادي االعشران  -
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 م.2010عام الثالث االثا ون المشاركة زى المعرض ال -

 2010صالون الامعية األهلية للفنون الاميلة ال ادي االعشران  -
 .2010المعرض الاماعى بقاعة دراب بااردن سيتى يوليو  -
 م.2010بامعية م بى الفنون الاميلة يناير  معرض خاا  -

 م.2010إبريل  معرض خاا بنقابة التشكيلييم -

 2010" دراب "  2010المعرض الاماعا  -

 صالون الايزة التشكيلا األال . -

 . 2012يناير زا االبداع الثقازا  25معرض تاليات  ورة  -

 2012المعرض العام ازارة الثقازة  -

 . 2012اتيليه القاهرة  – 25الصالون األال لاماعة تشكيلا  -

 16/4/2013معرض الخزف السنوي للطاب   -

 12/2/2013-2امعة عيم شمس معرض أعسال هيئة التدريس اخرياا التربية النوعية ج -

 2013عام علا كلية التربية الفنية (  100معرض قصر الفنون ) مرار  -

 2014المعرض العام ازارة الثقازة  -

  2014معرض ابداعات مصرية معاصرة   -

  2014معرض بمركز الازيرة للفنون  ت يا مصر  -

  2014معرض بالمكتبة الموسيقية باألابرال  -

 2014معرض زا الاناجر  -

  2015لتقا اوبداع األال لطاب كليات التربية النوعية بالاامعات المصرية أغسطس م -

  19/9/2015 – 10آتيلية القاهرة  " الصالون السنوي "  -

 2015ون آتيلية القاهرة للن   الخززا  صال -

  2016معرض " امسيا "  -

  18/2/2016 – 16مارجان الفنون التشكسلية للمتخصصيم بالاماورية  -

  29/6/2016 – 29/5راث معاصر ) معرض جماعا بقاعة بيكاسو ( معرض ت -

 2016المعرض العام ازارة الثقازة  -

 2016معرض " أمسيا " مؤتمر اوبداع احوار الثقازات  -

 2016سمبوز يوم الخزف الدالا الثانا  -

 2016معرض زنانات مبدعات مم مصر  -

 2016المعرض العام القاهرة  -

 2017ازة معرض الفم للاميل ازارة الثق -

 2017معرض ال رف التقليدية لامعية أصالة لرعاية الفنون الترا ية االمعاصرة يونيو  -
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 2017معرض الفم للاميل ازارة الثقازة  -

  2017الدارة الثانية  –الملتقا المصري لل لا الترا ية االمعاصرة  -

 2017معرض الفنون التشكيلية نوزمبر  -

 2017لسنة  39المعرض العام رقم  -

 2017 رة ) ازارة الثقازة ( معرض ز -

بكلياة التربياة النوعياة  2017/أغسطس 24 – 20ملتقا الخزف األال لذاي االحتياجات الخاصة  -
 جامعة عيم شمس

 2018يناير  4المعرض الدالا الاوال للخزف الصغير  -

 2018مارس  15صالون الايزة التشكيلا األال الخميس  -

 2018ملتقا أرض الذهب  -

 2018تراث معاصر  -

 2018عرض شعبيات مارس م -

 (2018)  2030ازريقيا االشرق الوسط ( أزاق المستقبل  –معرض امسيا ) مصر  -

 2018معرض امسيا المصاحب لل ونارس الثالث النسيا  -

 ازارة الثقازة 2018( لسنة 40المشاركة زا لانة الفرز ااختيار األعمال المعرض العام الدارة ) -

 2018أدتوبر ) جاليري قرتبة ( أديال مم الفم  -

 )عسو لانة الت كيم( م2018  -قطاع الفنون التشكيلية لوزارة الثقازة (40الا) المعرض العام -

 2018الدارة الرابعة باسم عميد الخط العربا أدتوبر  –ملتقا القاهرة الدالا لفنون الخط العربا  -

 .م2019 صالون آتيلية القاهرة للتصوير -

بالقاااهرة بالتعاااان ماال كليااة التربيااة الفنيااة جامعااة حلااوان. معاارض "أجيااال" بمت ااف الفاام اوساااما  -
 م.2019مارس  21-28

المعاارض الفناااا المصااااحب لمارجاااان الفناااون التشاااكيلية الرابااال للمتخصصااايم بالاماورياااة الخااااا  -
جامعاة عايم شامس،  -باودارة العامة لرعاياة الشاباب بكلية التربية النوعية، بقاعة الفنون التشكيلية  

 .م2019أبريل  30

 -معرض جماعا بعنوان )أزرقيا زا القلاب( بمركاز "درماة بام هاانق الثقاازى" بمت اف أحماد شاوقا -
 م.2019نوزمبر  9 -أدتوبر 30ازارة الثقازة قطاع الفنون التشكيلية، 

ينااير  6 -ناوزمبر 17م" بقاعاة "دراب" باااردن سايتا، 2019معرض " األعمال الفنياة الصاغيرة   -
 م.2019

 ئل العلمية :األشراف علي الرسا
 رسائل الماجستير :
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النوعيااة زااا  التربيااةماام الشااكل ال ااراي لتنميااة االبت ااار لاادى تلبااة كليااة  االسااتفادةبعنااوان "  رسااالة -
كليااة التربيااة النوعيااة جامعااة عاايم  -م 1999 -عبياار عبااد ب شااعبان   الدارسااةماااال الخاازف " 

 .شمس 
 التشاااكيلى اساااتخدام الطيناااات الملوناااة زاااا لااابعض األسااااليب المساااتخدمة زااا دراساااة"  بعناااوانرساااالة  -

أسمال م مد إباراهيم  للدارسةالخززا اا رها زا تنمية القدرة االبت ارية لدي تاب التربية النوعية " 
 .كلية التربية النوعية جامعة عيم شمس  -م 1999 –العسيلا 

 لاادىطح الخززيااة القاايم الاماليااة األصااداف ويااااد معالاااات جدياادة لألساا توظيااف"  بعنااوانرسااالة  -
 م .1999 –أمانا عمر السيد  للدارسةتلبة التربية النوعية " 

أمااال  للدارساااةالتشاااكيلية للمناعاااات الغيااار تقليدياااة أسااافل الشاشاااة ال ريرياااة "  القااايم"  بعناااوانرساااالة  -
 م .1999 –م مود مصطفى حموده 

 الذاتياةوم الساير أسالوب الطارق زاا اسات داث جاداريات مساتوحاه مام رسا  اساتخدام"    بعناوانرسالة   -
 .كلية التربية النوعية جامعة عيم شمس  -م 1999 –منى م مود زراج  للدارسةللفم الشعبا " 

 السااتينات القاايم التشااكيلية االتعبيريااة زااا األعمااال الن تيااة لفنااانا مصاار زااا  دراسااة"  بعنااوانرسااالة  -
م مااود نخيلاااا عباااد  ارسللاااد دماادخل و ااارال التشااكيل لااادي تاااب كلياااة التربيااة النوعياااة بالقاااهرة " 

 .كلية التربية النوعية جامعة عيم شمس  -م 1999 –الرزاق 
المنات(  ألساطحالفنياة للفخاار المصاري القاديم اأ رهاا زاا رزال القيماة الفنياة   السمات "    بعنوانرسالة   -

 م .1999 –جياان حنا مينا  للدارسةالشعبا باألقصر " 
تاب المرحلة  لدياوزادة مناا زا إ رال المعلقة الخززية الفنية للفم الشعبا ا   القيم"   بعنوانرسالة  -

 م .2000 –عماد أحمد إسماعيل سلقانا  للدارسالثانوية " 
م مااد  للاادارسال اريكاااتير كمثياار و اارال القاايم التعبيريااة زااا الن اا  الخززااا "  زاام"  بعنااوانرسااالة  -

 .كلية التربية النوعية جامعة عيم شمس  -م 2000 –السيد زسل 
"  الااتعلممقارنااة لخصااا ا التشااكيل الخززااا باايم األتفااال العااادييم اقااابلا  دراسااة"  بعنااوانالة رساا -

 . كلية التربية النوعية جامعة عيم شمس  -م 2000 –أميم قاسم أميم   للدارس
مصااطفى  اليااد  للاادارسالنباتيااة كماادخل لمعالاااة المسااط ات الخززيااة "  العناصاار"  بعنااوانرسااالة  -

 .كلية التربية النوعية جامعة عيم شمس  -م 2000 –أحمد م مد  
"  الخززااااال مبياااوتر زاااا عمااال معالااااات بنا ياااة هندساااية مبت ااارة للشاااكل  اساااتخدام"  بعناااوانرساااالة  -

 .كلية التربية النوعية جامعة عيم شمس  -م 2000 –حسيم عبد النبا حسيم عكاشة   للدارس
الخززياة  التشاكيات ااوزاادة منااا زاا إ ارال التشكيلية زا المفرغات اوساامية   القيم"    بعنوانرسالة   -

م 2000 –م ماود عباد الساام  أحماد رشاا  للدارساةلدي تاب المرحلة الثانوية مم التعلايم العاام " 
. 
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لااادي  الن تاااالفنياااة زااا العمااارة اوساااامية ااوزااادة مناااا زااا إ ااارال الشااكل  القيمااة"  بعنااوانرسااالة  -
كلياة  -م 2000 –قوره  العالحسيم زاما عبد  للدارسام " تاب المرحلة الثانوية زا التعليم الع

 . التربية النوعية جامعة عيم شمس 
 األشاااغالالتشاااكيلية للمواساااير ااألسااااي كمااادخل و ااارال مااااال تااادريس  اومكاناااات "  بعناااوانرساااالة  -

 م .2000 –هنال حليم سيدهم  للدارسةالفنية " 
 الن ااا  قنااااع زاااا بعاااض ال ساااارات ااوزاااادة منااااا زاااى التشااايلية االتعبيرياااة لل القااايم"  بعناااوانرساااالة  -

  كلية التربية النوعية جامعة عيم شمس  -م 2000 –منى أحمد م مد زرج   للدارسةالمعاصر " 
 التشاااكيليةتنااااال الااارأس ايدماااا زاااا الن ااا  المصاااري القاااديم اإمكاناتااااا  أسااااليب "  بعناااوانرساااالة  -

 م .2000 – الب يري أحمد مصباح  دارسللااوزادة مناا زا التشكيل المصري المعاصر " 
أشاواق  للادارس"  الصياغات التشكيلية للقالب كمصدر النتاج أشكال خززياة مبت ارة"    بعنوانرسالة   -

 .كلية التربية الفنية جامعة حلوان  -م 2003 –رجب  إبراهيم

تاب  رسالو بعنوان " القيم الفنية زا العناصر العسوية كمدخل الست داث صياغات خززية لدي -
 م2008التربية الفنية " للدارس أحمد صاح أيوب 

رساالة بعنااوان " االساتفادة ماام االمكاناات البنا يااة باساتخدام داالب الخاازف زاا انتاااج اشاكال خززيااة  -
 م2010مبت رة " للدارس عبد الرحمم حامد م مد 

ت خززيااة بعنااوان " توظيااف تقنيااات التشااكيل امعالاااة األسااطح الخززيااة الساات داث ماساامارسااالة  -
 م2011الب رية " للدارسة : رضوي جال سالم شعلة  فقا مة علا ت ليل النطم الشكلية لألصدا

رسااالة بعناااوان " معالاااات زنياااة لت ساايم الخاااواا الطينيااة لاااتالم تشااكيل الااااداريات الخززيااة زاااا  -
 م2011فا حمودة أبو العا طاألمادم المفتوحة " للدارسة : ريم مص

م اللونية االملمسية لعينة مم أشكال ال شرات كمدخل و رال التشاكيل الخززاا " رسالة بعنوان " القي -
 م2012للدارسة : شيمال يوسف أحمد الابالا 

  - الفم المصري القاديم  زاسالة بعنوان " األساليب التقنية زا معالاة األسطح الفخارية االخززية  -
 است داث صياغات زخارياة اخززياة معاصارة العمارنة ااوزادة مناا زا زترة –األسرة الثامنة عشر 

 2014نورا أحمد يونس الزمر " للدارسة  

رسااالة بعنااوان " المقوماااا الشااكلية لازقاريااات كمصاادر و اارال الت وينااات الخززيااة " للدارسااة رحاااب  -
 2017رشدي رشاد 

الخاصاة  رسالة بعنوان " مكمات الزينة كمدخل لتنمية ماارات التشكيل الخززا لاذاي االحتياجاات  -
 2017القابليم للتعلم " للدارس م مد سيد حسيم 

 

 الدكتوراه :  رسائل
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 الخززياةالطاال الزجااجا اإمكانياة االساتفادة منااا زاا إ ارال ساطوح األشاكال   عياوب "  بعنوانرسالة   -
كلياااة التربياااة النوعياااة  -م 2000 –م سااام م ماااد عباااد اللطياااف  للااادارسلطااااب التربياااة الفنياااة " 

  .جامعة عيم شمس 
 أعماااالالتشاااكيلية للخااازف المصاااري المعاصااار ااوزاااادة منااااا زاااا تشاااكيل  السااامات "  بعناااوانرساااالة  -

كلية التربية النوعية جامعة عايم شامس  -م 2000 –مادية م مد إبراهيم  للدارسةخززية مبت رة " 
 . 

 ارسللاد تينات ازخاريات ) قنا ( زا أشاكال خززياة لاساتخدام الخاارجا "  توظيف"    بعنوانرسالة   -
 . كلية التربية النوعية جامعة عيم شمس  -م 2000 –م مد سعيد عبد ب حماده 

"  الم لياااةمااام خااازف السااايادان زاااا إ ااارال التشاااكيل الخززاااا بالخاماااات  اوساااتفادة"  بعناااوانرساااالة  -
 . كلية التربية النوعية جامعة عيم شمس  -م 2002 –عبير عبد ب شعبان   للدارسة

الفنياة للفخاار الشاعبا ااوساتفادة مناه زاا إ ارال خززياات م لياة لادي تااب  يماةالق"  بعناوانرساالة  -
كليااة التربيااة النوعيااة جامعااة عاايم  -م 2002 –م مااود حامااد عبااد الفتاااح  للاادارسالفنيااة "  التربيااة
 . شمس 

 خااالالتشااكيلية لألسااطح الخززيااة بالتصااوير بااالطالات الزجاجيااة ماام  المعالاااة"  بعنااوانرسااالة  -
كليااة التربيااة النوعيااة جامعااة  -م 2002 –اليااد مصااطفى أحمااد  للاادارسس الفنيااة ال ديثااة " الماادار 

 . عيم شمس 
البيئاة "  جماليات تدريس الماسمات الخززية للمياديم العامة كمدخل و رال  أساليب "    بعنوانرسالة   -

 كلية التربية النوعية جامعة عيم شمس  -م 2002 – حري   سامح م مد السيد   للدارس
األساسااية لتشاااكيات خززيااة زااا م طاااات متاارا األنفااااق زااا مصااار "  االعتباااارات "  بعنااوانسااالة ر  -

 م . 2002 –أيمم سيد عبد المنعم سالم   للدارس
معاصارة  خززيةالفنية للطينات المزجاة ااستخداماا زا إبداع من وتات   المعالاات "    بعنوانرسالة   -

 . ية النوعية جامعة عيم شمس كلية الترب -م 2002 –م مد السيد زسل   للدارس" 
 و ااارالتاااالات زجاجياااة بالمعالااااات المعملياااة لااابعض مخلفاااات البيئاااة  إسااات داث "  بعناااوانرساااالة  -

كليااة التربيااة النوعيااة جامعااة عاايم  -م 2002 –تااارق صااب ا جمعااه  للاادارساألسااطح الخززيااة " 
 . شمس 

ا إ اارال خززيااات م ليااة لاادي تاااب رسااالة بعنااوان " القاايم الفنيااة للفخااار الشااعبا ااالسااتفادة منااه زاا -
 م 2004التربية الفنية" للدارس م مود حامد عبد الفتاح م مد 

رسالة بعنوان " است داث تركبات للطال الزجاجا البلوري و رال األسطح الخززية " للادارس مااهر  -
 م2010حسيم عراقيب 

مناااا زاا تنمياة التعبيار الماساام رساالة بعناوان " الرةياة الفنياة لل يااوان زاا الن ا  ال اديث ااوزاادة  -
 م2007لطاب التربية الفنية " للدارسة لوزة عبد ال فيظ سليمان 
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رسالة بعنوان " الامل بايم التاأ يرات المختلفاة لطارق حارق الطاالات الزجاجياة ااالساتفادة منااا زاا  -
 م2010إ رال السطح الخرزا " للدارس سماح م مد عبد الناصر 

تقنياة للترباة الطفلياة المصارية السات داث تاالات زجاجياة ذات تاأ يرات رسالة بعنوان " معالاات   -
 م2010زنية موا مة للسطح الخززا" للدارس منا زت ا م مد إبرهيم 

رسالة دكتوراه بعنوان " المعالاات الفنية للطيناات المزجااة ااساتخداماا زاا اباداع من وتاات خززياة  -
 م 2010عا معاصرة" للدارس : م مد السعيد زسل عبده البر 

رسالة بعنونا " الت امل التعبيري بيم الطالات الم ادية للخاماات الطبيعياة االايئاة الخززياة و ارال  -
 م2011الرةية الفنية للشكل الخززا المعاصر " للدارس م مد علا م مود 

رسااالة بعنااوان " معالاااة تقنيااة التربااة الطفليااة المصاارية الساات داث تااالات زجاجيااة ذات تااأ يرات  -
 م2012نية مالمة للسطح الخززا " للدارسة : منى زت ا م مد إبراهيم ز

رسالة بعنوان " البعاد الفناا االاوظيفا للشاكل الخززاا المعاصار كمصادر لت قيا  مشاراع صاغير "  -
 م2012 أسمال أبو بكر احمد للدارسة : 

مناا زا تشاكيات بعنوان " معالاات األسطح زا خززيات الدالة الفرعونية ال ديثة ااوزادة رسالة   -
  2014لدارس أحمد صاح  أيوب  خززية معاصرة " 

رسااالة بعنااوان " القاايم الفنيااة لايقاااع الشااكلا ماام خااال الاانطم االبت اريااة لعناصاار التشااكيل الخززااا  -
 . 2014المعاصر" للدارسة رضوي جال سالم شعله 

الااتطم الشااكلية لنبااات  رسااالة بعنااوان " صااياغات مساات د ة للشااكل الخززااا المعاصاار باوزااادة ماام -
   2014الصبار " للدارسة ريم مصطفا حمودة 

 
 في لجان الحكم والمناقشة على البحوث العلمية :  االشتراك

لادي تااب  الفناامقترح لتدريس الن   الخززاا لتنمياة التعبيار   برنام(ماجستير اعنواناا "    رسالة -
كلية التربية النوعياة جامعاة عايم  -م 1999إعداد ماهر حسيم م مد عراقيب ،   ،التربية الفنية "  

 . شمس 
 اليدايااةزاعليااة برنااام( خززااى مقتاارح زااى تنميااة بعااض الماااارات  ماادىاعنواناااا "  ماجسااتيررسااالة  -

كلياة التربياة  -م 2000 ، إعاداد تاارق صاب ى جمعاة ،لدي المتخلفيم عقليا ) القابليم للتعلم ( " 
 . النوعية جامعة عيم شمس 

مناااا  ااوزااادةالفنيااة االتقنيااة لل لاى البدايااة زااا ااحاة ساايوه  الخصاا ا عنواناااا " ا  ماجسااتيررساالة  -
دلياة التربياة الفنياة -م2000القاادرأشاان رزع  عبد  إعداد زا تصميم اتنفيذ حلى معدنية مبت رة" 

 جامعة حلوان 
مااال  ازاأتباق خززية مستوحاه مم خزف الفيوم ااوزادة منااا  تشكيلاعنواناا "  ماجستيررسالة   -

 .كلية التربية الفنية جامعة حلوان  -م 2001 ، إعداد الزهرال أحمد م مد   الخزف "
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 التعلاايمالتعبياار الفنااى لتاميااذ ضااعاف الساامل االعااادييم بمرحلااة  زااراق اعنواناااا "  ماجسااتيررسااالة  -
كلياااة التربياااة النوعياااة جامعاااة عااايم  -م 2001 ، إعاااداد نااااى مصاااطفى عباااد العزياااز ،األساساااا " 

 .  شمس 

رسالة دكتوراه بعنوان " ال مبيوتر لت قي  االبت ار للشاكل زاا الخازف " للادارس أحماد عباد الارحمم  -
 2001أحمد 

لادي  اليداياةزاعلياة برناام( خززاا مقتارح لتنمياة بعاض المااارات   مادىاعنوانااا "    ماجساتيررسالة   -
 . م2002 ، إعداد منى زت ا م مد  ،المكفوزيم زا مرحلة الطفولة المتأخرة " 

ة للدارسا"  المزااجة بيم الشفازية ااوعتام زى الشكل الخززى االزجاجى اعنواناا "  ماجستيررسالة   -
 .كلية التربية الفنية جامعة حلوان  -م 2004 – دعال م مود عثمان

تصاميم اللوحاة  إ ارالالفنياة لااداريات مقبارة راماوزا ااوزاادة منااا زاا   القايماعنوانااا "    دكتوراه رسالة   -
كلياااة التربياااة  -م 2002 ، الخيااارإعاااداد شاااندى م ماااود أباااو  ،رزياااة لطااااب التربياااة الفنياااة " الزخ

 .  النوعية جامعة عيم شمس 
ماااال  زاااالتشااكيلية للماساامات األاليااة باسااتخدام ال مبيااوتر  اومكانااات اعنواناااا "  دكتااوراه رسااالة  -

 النوعية جامعة عيم شمس  كلية التربية -م 2002 ، إعداد سامه م مد على إبراهيم ،الن   " 
االفنياة لمرحلاة  اوبت ارياةتدريسية زا األشغال الفنية لتنمية القدرات   احدةاعنواناا "    دكتوراه رسالة   -

 م . 2002 ، إعداد عمرا أحمد كمال ،رياض األتفال " 

أ اار عنصاار اللااون علااى التشااكيات الخشاابية الماااردة كماادخل ألساااليب اعنواناااا "  دكتااوراه رسااالة  -
كلياة التربياة النوعياة جامعاة  -م 2002 أشرف م مود م ماد األعصار ،إعداد  ،"  ا ية معاصرة  بن

 .    عيم شمس 

تقنياااات أنااازالق الطاااال الزجااااجى كمصااادر و ااارال جمالياااات األساااطح  اعنوانااااا " ماجساااتيررساااالة  -
 .كلية التربية الفنية جامعة حلوان  -م 2002/ رانيا رجب م مود ،   إعداد  ،"  الخززية

دراساااة مقارناااة بااايم الخااازف الصاااينى ااأليراناااى زاااى العصااار الصااافوى  اعنوانااااا " ماجساااتيررساااالة  -
كليااة التربيااة الفنيااة جامعااة  -م  2002/ أيمااان عبااد السااميل ،  إعااداد  ،"  م  17&  16بااالقرنيم 
 .حلوان 

رسااالة ماجسااتير بعنااوان " موضااال نطااام لتصااميم اإنتاااج خااازف أداات صاا ية ياسااتخدام ال اساااب  -
 م2002يلا " للدارس م مد أحمد عبد المنعم ا

رسالة بعنوان " تقنيات انزالق الطال الزجاجا كمصدر و رال جماليات األسطح الخززية " للدارسة  -
 م2002رانيا رجب حسان 

/ م مااود  إعااداد  ،" الماجوليكااا ااالسااتفادة مناااا زااى الخاازف المعاصاار اعنواناااا "  ماجسااتيررسااالة  -
 .كلية التربية الفنية جامعة حلوان  - 2003عطية أبو هاانة ، 



14 

ة  أشاواق للدارسا" الصيغات التشاكيلية للقالاب كمصادر ألنتااج أشاكال خززياة مبت ارة"  بعنوانرسالة   -
 . كلية التربية الفنية جامعة حلوان  -م 2003 –إبراهيم رجب 

التشاكيلية االخززياة  راسلة ماجستير بعناوان " تعطيا  جمالياات الفام المصاري القاديم زاا أ ارال القايم -
  م2003زا أعمال تاب التربية الفنية " للدارسة : رياام م مد عبد الم سم الشريف 

رسااالة ماجساااتير بعنااوان " المنتااااات الخززيااة زاااا األساااواق المصاارية بااايم الزيااف الفناااا االاناااال "  -
 2003للدارسة  : داليا علا عبد المنعم عبد العزيز 

ج االمعاااادن كمصاااادر و ااارال المسااااط ات المعندياااة " للاااادارس أحمااااد رساااالة بعنااااوان " تااازااج الزجااااا -
 م2003الدمرانا أبو زيد 

م امادي اوزاادة  1279 – 1181رسالة بعنوان " الخصا ا الفنية للخزف الصينا زب الفترة مم  -
  2003مناا زا اتاج أاانا خززية مبت رة " للدارسة هبه م مد حسيم 

يدة للمناعات غير التقليدية أسفل الشاشاة ال ريرياة " للدارساة رسالة بعنوان " است داث مناعات جد  -
 2003أمل م مود مصطفا حمودة  

رسااالة بعنااوان " القاايم التشااكيلية االتعبيريااة للقناااع زااا بعااض ال سااارات ااوزااادة مناااا زااا الن اا   -
 2003المعاصر " للدارسة منى أحمد م مد زرج 

فازية ااوعتام زاى الشاكل الخززاا االزجااجا " ، إعاداد المزااجة بيم الش  اعنواناا "  ماجستيررسالة   -
 .    كلية التربية الفنية جامعة حلوان  -م 2004دعال م مود عثمان حسم ، 

 است داث تقنيات زى التفريغ كمصدر أل رال األشكال الخززية المعاصرة  اعنواناا " ماجستيررسالة  -
 .تربية الفنية جامعة حلوان كلية ال -م 2004/ لبنى أحمد أبو سيف ،   إعداد  ،" 

االمكاناااات الملمساااية للمعالااااات الساااط ية ااالساااتفادة منااااا زاااى ا ااارال اعنوانااااا "  ماجساااتيررساااالة  -
 كلية التربية الفنية جامعة حلوان  -م 2005 إيمان م مد زكى حمزة ،إعداد  ،"  األسطح الخززية

صااريم ااوزااادة مناااا زااى ابااداعات معا دراسااة أعمااال خاازازيم مصااريم اعنواناااا "  ماجسااتيررسااالة  -
م 2005دعاال أحماد عباد ال مياد ، إعداد  ،" خززية للفم اال ياة اا ر ذل  زى ماال التربية الفنية 

 . دلية التربية الفنية جامعة حلوان  -
دراسااة  لتطبياا  أهاام باارام( ال اسااب ال ديثااة زااى تعلاايم الخاازف لتطااوير اعنواناااا "  دكتااوراه رسااالة  -

كلياة  -م 2006 جميلاة م ماد بادر ساعدان ،إعاداد  ،"  يس زى كلياات التربياة الفنياةامكانات التدر 
 .  التربية الفنية جامعة حلوان 

رساااالة ماجساااتير بعناااوان " االمكاناااات الملمساااية للمعالااااات الساااط ية ااالساااتفادة منااااا زاااا إ ااارال  -
 م 2006األسكح الخززية " للدارسة إيمان م مد زكا حمزة ال لو 

رسااالة بعنااوان " خصااا ا الطنيااات الم ليااة ببورسااعيد ااالزااادة مناااا زااا التشااكيل الخززااا لطاااب  -
 م2006دلية التربية النوعية " للدارسة : جياان عطية م مد يوسف العارادي 
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جماليات المسطح االماسم زى الخطوط العربية ااالزادة مناا زى التشكيل اعنواناا "    دكتوراه رسالة  -
كلياااة التربياااة الفنياااة جامعاااة  -م  2006/ أساااامة حمااازة الااادمردا  ،  إعاااداد  ،" صااار الخززاااى المعا

 .حلوان 
تفعياال األساااليب االتقنيااات الازمااة وعااداد تصااميمات األشااكال الخززيااة المسااط ة "  بعنااوانرسااالة  -

 .كلية التربية الفنية جامعة حلوان  -م 2006 –ة هبه م مد إبراهيم للدارس" االماسمة 

"الشااكل ايدماى كماادخل الساات داث صاياغات تشااكيلية معاصاارة للناال الخززااى لاادى  وانبعناارساالة  -
 م .2006 –م مد على م مود م مد   للدارستاب التربية الفنية" 

رساااالة دكتاااوراه بعناااوان " دراساااة لتطبيااا  أهااام بااارام( ال اساااب ال ديثاااة زاااا تعلااايم الخااازف اتطوريااااا  -
 م2006للدارسة : جميلة م د بدر سعدان  ومكانات التدريس بكلية التربية الفنية "

حنان سيد رمسان إعداد  ،"  است داث أداات ونتاج أعمال خززية مبت رةاعنواناا "   دكتوراه رسالة   -
 . كلية التربية الفنية جامعة حلوان  - م2007 ،

 زعاليااة برنااام( إرشااادي قااا م علااى الفاام التشااكيلى زااى تخفيااف الشااعوراعنواناااا "  ماجسااتيررسااالة  -
م 2006 – ة مياادة م ماد زااراق م ماد للدارسا"  بالعزلة االجتماعية لدى األتفاال المعااقيم سامعيا  

 .دلية البنات جامعة عيم شمس  -

اومكاناااات الملمساااية للمعالااااات الساااط ية ااالساااتفادة منااااا زاااى إ ااارال اعنوانااااا "  ماجساااتيررساااالة  -
 .كلية التربية الفنية جامعة حلوان  -م 2006 – ة إيمان م مد ال لوللدارس"  األسطح الخززية

رساااالة بعناااوان " الطاااال الزجااااجا اتقنياااة ال ريااا  الواحاااد و ااارال الشاااكل الخززاااا دراساااة تاريبياااة "  -
 2006للدارسة رضا رمسان عبد ال ميد 

ة للدارسا"خززيات بيكاسو كمصدر لت ديث البناال الخززاى لادى تااب التربياة الفنياة"   بعنوانرسالة   -
 م .2007 –لشريف  رياام م مد ا

"اومكانااات التشااكيلية لطينااة األراضااى الزراعيااة لم ازطااة المنوزيااة ااوزااادة مناااا زااى  بعنااوانرسااالة  -
 م .2007 –م مود حامد عبد المعطى     للدارسماال تدريس الخزف" 

رساااالة دكتاااوراه بعناااوان " القااايم الامالياااة زاااا األقنعاااة األزريقياااة كمصااادر ال ااارال الادارياااة الخززياااة  -
 م2007المعاصرة " للدارسة أميرة أحمد م مد عيسوي 

زعالية تقنيات البصامات علاى القايم  التشاكيلية االتعبيرياة لألشاكال الخززياة لطااب   "  بعنوانرسالة   -
كلياااة التربياااة النوعياااة  -م 2007 –ة ماااراة م ماااد مصاااطفى عاااامرللدارسااا"  دلياااة التربياااة النوعياااة

 .جامعة القاهرة 
الفنية لمن وتات الماااميل البشارية زاى اتااهاات الفام ال اديث كمادخل و ارال   القيم  "  بعنوانرسالة   -

كلياة التربياة النوعياة جامعاة عايم  -م 2007 –ة مناى زت اى م ماد زارج للدارسا"    التشكيل الن تاى
 .شمس 



16 

" توظيف تقنيات التشكيل المعادنى زاى عمال حلاى معدنياة بتصاميمات مساتوحاة مام   بعنوانرسالة   -
كليااة التربيااة النوعيااة  -م 2007 –هبااه عاااتف جااال  ةللدارسااة للخليااة النباتيااة " الرةيااة الماارياا
 .جامعة أسيوط 

إ رال أسطح األشكال الخززياة جمالياا  باساتخدام تقنياات تامال الطاال الزجااجى زاى   "  بعنوانرسالة   -
بيااة كليااة التر  -م 2007 –أحمااد الاادمرانى أبوزيااد البساايونى للاادارس"  ضااول االتااهااات المعاصاارة
 .النوعية جامعة عيم شمس 

العوامااال الماااؤ رة زاااى تشاااكيل ال دياااد اعاقتااااا بتصاااميم اتنفياااذ مشاااغوالت ال لاااى "  بعناااوانرساااالة  -
 م .2007 –عبد الرحمم م مد ربيل أحمد   للدارس" المعدنية 

رسالة بعنوان " مور ات ال رف الشعبية العمانية ااوزاادة منااا زاا إ ارال الشاكل الخززاا ط للادارس  -
 م2007: م مد بم علا بم سالم البلوشا 

رسااااالة بعنااااوان " األشااااكال الطينيااااة سااااابقة اوعااااداد كمصاااادر البت ااااار ت وينااااات خززيااااة ) المرحلااااة  -
 2007اوعدادية ( " للدارسة سندس شمس الديم أحمد 

رسااالة دكتااوراه بعنااوان " الاارةي الفنيااة لعنصاار ال يااوان زااا الن اا  ال ااديث ااوزااادة مناااا زااا تنميااة  -
 . 2008لتعبير الماسم لطاب التربية الفنية " للدارسة لوزه عبد ال فيظ سليمان ا

رسااالة دكتااوراه بعنااوان " الرةيااة التشااكيلية للاااذع األدمااا زااا الن اا  ال ااديث ااالسااتفادة مناااا زااا  -
 . 2008إ رال التعبير الن تا " للدارس هيثم م مود ذكا شازعا " 

المتنوعاااة للطاااال الزجااااجا و ااارال اساااطح األشاااكال الخززياااة " رساااالة دكتاااوراه بعناااوان " التاااأ يرات  -
 . 2008للدارس م مود م مد عطيه 

رساالة ماجساتير بعنااوان " الرةياة التشااكيلية للاازع ايدمااا زاا الن اا  ال اديث ااالسااتفادة منااا زااا  -
 م 2008إ رال التعبير الن تا" للدارس : هيثم م مود زكا شفعا  

الااات للخازف األساود مام خاال الات كم أ ناال عملياة ال ريا  ابعادها رسالة بعنوان " است داث مع -
و رال القيم الفنية للتشكيل الخززا لطاب التربياة الفنياة " للدارساة : اسامال م ماد إباراهيم العسايلا 

 م2008

رسااالة بعنااوان " تبساايط أساااليب تاادريس الخاازف اتقنياتااه األساسااية للمرحلااة االبتدا يااة " للدارسااة :  -
 م2008جمعه علا زاتمة 

رساالة دكتاوراه بعناوان " المعالااات ال رارياة االتشاكيلية لألشاكال الخززياة ساابقة التااياز زاا ضااول  -
 م2008الف ر المعاصر " للدارسة :رانيا رجب م مود حسان 

دراسة دكتوراه بعنوان " دراسة المكمات المعمارياة زاا المباانا التاريخياة بم ازطاة أسايوط ااوزاادة  -
 2008عمل تشكيات خززية " للدارسة سماح م مد عبد الناصر  مناا زا

رسالة دكتوراه بعنوان " است داث تالات زجاجية بالمعالاات المعملية لابعض المخلفاات البيئياة "  -
 . 2009للدارس تارق صب ا جمعه " 
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لخززية رسالة ماجستير بعنوان " توظيف التأ يرات الفنية بتقنية الخد  لزخرزة اسطح الباتات ا -
 . 2009لطلبات التعليم األزهري " للدارسة نالة صبري عبد الصمد عماره  

رسالة دكتوراه بعنوان " القيم الامالية للطالات الزجاجية اأ رها علا المعالاات السط ية الخززية  -
 م2009" للدارسة ايمان م مد زكا حمزة ال لو 

قنيات ألوان ن   الطاال الزجااجا زاا ضاول رسالة دكتوراه بعنوان " أساليب التوظيف المعاصر لت -
 م2009نطريات اودراي " للدارس : أحمد حسنا أحمد قاسم 

رساااالة ماجساااتير بعناااوان " أ ااار اساااتخدام الن ااا  الخززاااا زاااا تعاااديل سااالوي الااااان يم زاااا مرحلاااة  -
 م2009سنة " للدارسة : رحاب م مد سعيد زكا  17:  15المراهقة السطا مم سم 

نوان " النطم االيقاعية للزخارف البنئية زا الفم اوساما كمدخل و رال الن   رسالة ماجستير بع -
  2009الخززا" كلية التربية النوعية المنصورة للدارس أحمد م مود االباصيري 

رسالة ماجستير بعنوان " اسات داث مشاغوالت خشابية مساتةحاه مام األسااتير الشاعبية للزاادة مام  -
 م2010ل دا ه " للدارسة : هبه عطية قاسم   ت نولوجيا الفنون ما بعد ا

رساالة دكتاوراه بعنااوان " االبعااد الفلساافية االامالياة زااا اعماال جماال عبااود اأ رهاا زااا الفام الخززااا  -
 م2010المصري المعاصر" للدارسة :عبير مرسا سليمان أبو ريان  

ا تنمياة القيماة الفنياة االترا ياة رسالة دكتوراه بعنوان " العاا ية المصرية القديمة اتوليفااا اأ رهاا علا -
لدي الطالب المعلم بكلياة التربياة الفنياة زاا مااال الخازف " للدارساة : حناان حنفاا م ماود صاالح 

 م2010البانسااي 

رسالة دكتوراه بعناوان " العاقاة العساوية بايم الشاكل الخززاا امكماتاه الت ا  خززياه اأ رهاا علاا  -
 م2010ال م مد علا كلية التربية الفنية حلوان جماليات الايئة ال لية " للدارسة هن

رسااالة دكتااوراه بعنااوان " ت ااوير الشااكل للوصااول لابااداع التعبيااري زااا ماااال التشااكيات الخززيااة "  -
 م2010للدارسة : رشا عبد الرحمم 

رسالة ماجستير بعنوان " برنام( لتنمية القايم التعبيرياة االتشاكيلية زاا الن ا  للمكفاوزيم " للدارساةة  -
 م2011: رياام كمال  عبد العال  

رسااالة بعنااوان " تنميااة التعبياار الفنااا لتاميااذ مرحلااة المراهقااة الوسااطا ماام خااال مت ااف ال ترانااا  -
 م2011مقترح " للدارس : م مود حسم السيد العطيفا 

خاااداع البصاااري زاااا إنتااااج رساااالة دكتاااوراه بعناااوان " زعالياااة االقتاااران بااايم تقنياااات الخااازف اأسااالوب ال -
 م2011ت معاصرة " للدارسة : نرميم ممتاز م مد مصطفا خززيا

رسالة دكتوراه بعنونا " بنا يم الريئات الخززية اوسامية اأ رها زا ابت ار خززيات نعبيرية معاصرة  -
 م2011دراسة تاريبية " للدارسة مرا م مد مصطفا كلسة التربية النوعية القاهية 

شاااكيات خرزياااة معاصااارة زاااا مااااال التعلااايم بالممل اااة رساااالة بعناااوان " التاااراث الشاااعبا كمااادخل لت -
 م2011العربية السعودية " كلية التربية الفنية جامعة حلوان " للدارس " تركا عامر 
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رسااالة دكتااوراه بعنااوان " زاعليااة االقتااراب ماام تقنيااات الخاازف اأساالوب الخااداع البصااري زااا غنتاااج  -
 م2011دارس : أميم ممتاز خززيات معاصرة " كلية التربية النوعية المنصورة لل

رساااالة ماجساااتير بعنوناااا " الم تاااوي التشاااكيلا الشاااعبا زاااا الخااازف المصاااري المعاصااار كمااادخل  -
 م2012لتدريس الخزف بكلية التربية الفنية " للدارسة صفال م مد م مد عطية 

رساااالة ماجساااتير بعناااوان " التقنياااات الخززياااة المعاصااارة ادارهاااا زاااا بناااال احااادات تعليمياااة لتااادريس  -
 م2012الخزف بكلية التربية األساسية بال وي  " للدارسة : زينب علا حسم شاغولا 

رسالة ماجستير بعنوان " القيمة ال ركية للخط الديوانا كمدخل و رال الشكل الخززا " كلية التربية  -
 م2013النوعية جامعة المنصورة للداري عمرا علا حسم 

لمكااااان علاااااا المعالااااااات التشااااكيلية النتااااااج الخااااازازيم رسااااالة دكتاااااوراه بعنااااوان " أ اااااار تبوغرازياااااا ا -
 م2013االداديمييم ال رزييم زا ملتقا الفخار " كلية التربية الفنية حلوان للدارس أحمد عبد ب 

رسااالة دكتااوراه بعنااوان " جماليااات تصااميم الطااال الزجاااجا ااوزااادة منااه زااا تاادريس الخاازف بكليااة  -
 م2013فنية حلوان للدارسة دعال أحمد التربية الفنية " كلية التربية ال

رسااالة ماجسااتير بعنااوان " التااأ يرات الملمسااية للمااواد المساااقة للبطانااات الطينيااة الملونااة كمصاادر  -
و اارال الساااطح الخززاااا المعاصاار " كلياااة التربياااة النوعيااة أشااامون للدارساااة " أمياارة السااايد إساااماعيل 

 م2014

لقوالب الموسايقا العربياة البت اار أشاكال خززياة ) دراساة رسالة دكتوراه بعنوان " الدالالت البصرية  -
 م2014بينية( " كلية التربة النوعية القاهرة للدارسة منة رياض 

رسالة ماجستير بعنوان " خصاا ا الفخاار كمادخل لتادريس الخازف بكلياة التربياة الفنياة " للدارساة  -
 م2014نيرزانا 

مااواد المسااازة للبطانااات الطينيااة الملونااة كمصاادر رسااالة ماجسااتير بعنااوان " التااأ يرات الملمسااية لل -
 2015 أميرة السيد اسماعيل بركات و رال السطح الخززا المعاصر " للدارسة 

رسالة ماجستير بعنوان " الخصا ا التشكيلية للطيم المعال( ااوزادة منه السات داث حلاا خززياة  -
 2015 لميس عبد الفتاح عبد ال ليم" للدارسة  زا صنوع حركة ايرت 

بعنوان " مكمات الزينة كمدخل لتنمية ماارات التشكيل الخززا لذاي االحتياجات رسالة ماجيتسر   -
  2017 الخاصة القابليم للتعليم "

رسالة ماجستير بعنوان " المقومات الشكلية لازقارايات كمصدر و رال الت ويناات الخززياه " رحااب  -
 2017رشدي رشاد 

ات الزينة كمدخل لتنمية ماارات التشكيل الزخفا لذاي االحتياجات رسالة ماجستير بعنوان " مكم -
 2017الخاصة القابليم للتعلم " م مد سيد حسيم 

رسااالة ماجسااتير بعنااوان " برنااام( التشااكيل الخززااا لخفااض اضاارابات نقااا االنتباااه ازاارط ال ركااة  -
 2018" لطفل الراضة 
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ماارات التشكيل الخززا لفئة ضعاف البصر   رسالة ماجستير بعنوان " أ ر برنام( مقترح زا تنمية -
 2018مم رم لة التعليم األساسا " زينب م مد زكا 

برنام( التشكيل الزخرزا لخفض اضطرابات نقا اونتبااه ازارط ال ركاة رسالة ماجستير بعنوان "   -
 م.2018ابتسام السيد م مود السايس  " للدارسة   لطفل الراضة

رمااااوز الفنيااااة زااااا التااااراث العراقااااا ألنتاااااج الخاااازف السااااياحى رسااااالة ماجسااااتير بعنااااوان "توظيااااف ال -
 م2019االتذكارى" للدارسة "هدى على حسيم" كلية التربية الفنية جامعة حلوان 

 

 االشتراك في الجمعيات العلمية والفنية والنقابات :
 عسو بنقابة الفنانيم التشكيلييم . -
 عسو بنقابة مصمما الفنون التطبيقية . -
 لة الغوري .عسو بامعية اكا -
اجماورية مصر -عسو بامعية الفم الخاا جدا  و رال حياة المعاقيم بالفم )الواليات المت دة األمريكية -

  العربية (
 عسو بامعية أصدقال الطفل المعاق . -
 عسو بأتيلية القاهرة . -

 استشاري بنقابة مصمما الفنون التطبيقية -
 عسو بامعية م بى الفنون الاميلة . -

 بامعية م با الفنون الاميلة . أميم الصنداق  -

 عسو بامعية صون للم ميات الطبيعية . -

 عسو بامعية المصرية للدراسات النفسية  -

 عسو زا المالس األعلا لنقابة مصمما الفنون التطبيقية  -

 اللانة العلمية الدا مة لألساتذة ااألساتذة المساعديم . وعس -

 

 المقتنيات :
 إيطاليا . –دة بفاينسا مقتنيات خززية خاصة زا أمادم عدي -
 -إيطالياااا ابعاااض الماتمااايم باااالخزف بفلورانساااا -مقتنياااات خززياااة زاااى المعااااد ال كاااومى بفلورانساااا -

 إيطاليا.

 إيطاليا . –بفاينسا لدى مشاهير الخزازيم مقتنيات خززية خاصة  -
 اأمادم عديدة بوزارة الشئون . -مقتنيات خززية بامعية التنمية الف رية -
 . 1991وزارة الثقازة مقتنيات خززية ب -
 . 1993مقتنيات خززية بمت ف الفم ال ديث  -
 . 1996مقتنيات خززية بالمركز القوما للفنون التشكيلية  -



20 

 . 1999جامعة أم القري  –مقتنيات خززية بالممل ة العربية السعودية  -

 . 2000مقتنيات خززية بكلية التربية الفنية جامعة حلوان  -

 م . 2002ومى للفنون التشكيلية الق بالمركز مقتنيات خززية -
 مقتنيات خززية عديدة بالمرادز العلمية االلانة العلمية الدا مة . -
 مقتنيات خززية عديدة باألمادم العامة بال ليات امرادز التعليم الدي رجال األعمال . -

 م . 2003لدى اكالة الغورى  مقتنيات خززية -

 م2012مقتنيات المعرض العام ازارة الثقازة  -
 دال بعض األعمال لمساعدة متسررى الزلزال ااالنتفاضة الفلسطينية . إه -

  Ceramics in Egyptدتااب عناااا خاازاف مصاار الراحاال سااعيد الصاادر زااى كتاااب لااه بأساام  -
 PRISM ARTالصادر عام ازارة الثقازاة المصارية ، العاقاات الثقازياة الخارجياة ، ماموعاة 

SERIES  .  

  2014يلة ازارة الثقازة مقتنيات جمعية م با الفنون الام -
 

 الميداليات وشهادات التقدير :
 م . 1962جمعية الفنون الاميلة  –الميدالية البرانزية زى زم الخزف  -

 م . 1962جمعية الفنون الاميلة  –الميدالية الذهبية زى زم الخزف  -

 م . 6/4/1993شاادة تقدير مم نقابة الفنانيم التشكيلييم  -

 .1995سبيتمبر  15-13با العربا " الثانا للنشاط االبداعا الطاشاادة تقدير " المؤتمر  -
 م . 1996 إبريلشاادة تقدير مم كلية التربية النوعية بالعباسية  -
 م . 1996شاادة تقدير مم كلية التربية النوعية بالعباسية مايو  -
 . م 1997شاادة تقدير ا درع مم جامعة ام القرى بالممل ة العربية السعودية  -
 . م1997ة تقدير اميدالية مم بينالا الشارقة ) أدسبو ( شااد  -
 . م1998درع مم معاد العبور العالى للاندسة ا الت نولوجيا  -
 . م1999شاادة تقدير اميدالية مم بينالا الشارقة ) أدسبو (  -

 . 1999شاادة تقدير مم كلية التربية النوعية لااودها زا زيادة النشاط الفنا  -

 م . 1999جامعة عيم شمس  –رجان أيام الشعوب مم ما شاادة تقدير -
 م . 2000-1999شاادة تقدير اميدالية مم جامعة عيم شمس  -

 . 2000-1999شاادة تقدير علا رياة النشاط الفنا  -
 م . 2000جامعة حلوان  –شاادة تقدير اميدالية مم كلية التربية الفنية   -

 م . 2000 عيم شمسجامعة  –  نوعيةشاادة تقدير اميدالية مم كلية التربية ال -

 م . 2001-2000جامعة عيم شمس  –شاادة تقدير اميدالية مم كلية التربية النوعية  -
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 م . 2002 ، 2001 لاا زة الدالة للتفوق عام جامعة عيم شمسمرش ة مم  -

 م .2001جامعة عيم شمس  –  ال اسب ايلىشاادة تقدير اميدالية مم كلية  -

 م . 2002 مم مارجان ال لى شاادة تقدير -

بكلية التربية  2000/2001شاادة شكر اتقدير ل صولاا علا لقب األم المثالية للعام الدراسا  -
 . 2002النوعية جامعة عيم شما 

شاااادة تقاادير ماام كليااة التربيااة النوعيااة علااا جااادها اعطا اااا المتميااز ماام خااال االساااام زااا  -
) التف يااار االباااداعا اتموحاااات الواقااال اللااااان المنطماااة للماااؤتمر العلماااا األال بال لياااة بعناااوان 

 . 2007المصري ( 

شاااادة تقاادير ماام جامعااة عاايم شاامس ) المااؤتمر األال للب ااث العلمااا ماام أجاال التنميااة ( ن ااو  -
  27/3/2007-25صياغة استراتياية تطبيقية 

 . 2008شاادة شكر اتقدير بمناسبة إدارة نداة بعنوان " الص ة االناابية االتغذية "  -

مم كلية التربية النوعية  باامعة عيم شمس لمشاركتاا كعسو لانة ت رير النشرة ير شاادة تقد  -
 م.2008/2009الدارية للبيئة اعسو لانة خدمة الماتمل اتنمية البيئة خال العام الاتمعى 

) كليااة  شااادة شاكر اتقادير علاا مشاااركتاا زاا زعالياات الماؤتمر العلمااا السانوي الثالاث لل لياة  -
 . 2008عية  جامعة المنصورة ( التربية النو 

شاااادة مصاام استشاااري " نقابااة مصاامما الفنااون التطبيقيااة  " زااا هندسااة التصااميمات الصااناعية  -
 . 7/9/2008تخصا "الخزف" 

     م ازطة القاهرة زى الفتارة مام –للمشاركة بقازلة التنمية الشاملة الثانية ب ى الوايلىشاادة تقدير   -
 م.2009/ 2/ 14-20

ير لمسااااهمتاا زاااا إقامااة الورشاااة الفنياااة زاااا تخصاايا خااازف ت ااا  عناااوان التشاااكيل شاااادة تقاااد  -
 . 2009بالشرا ح لتنفيذ حلا خززية 

شاااادة تقاادير للماركااة زااا المااؤتمر الساانوي الخااامس االعشااران لعاال الاانفس زااا مصاار االسااابل  -
 2009/زبراير 4-2عشر العربا االذي تنطمة الامعية المصرية للدراسات النفسية  مم 

جامعااة عاايم  -االحتفااال الساانوى الثااانى للبيئااة بكليااة التربيااة النوعيااةلمشاااركة زااا لاادة تقاادير شاا -
ماام خااال تنطاايم اتنسااي  المعااارض الفنيااة المقامااة  -16/4/2009-11شاامس زااى الفتاارة ماام 

 ضمم زعاليات األسبوع، اإقامة ارشة زنية للتدريب على التشكيل الخززى.

 –الماااؤتمر العلماااا السااانوي " العرباااا الرابااال  زاااى زعالياااات  علاااى المشااااركة تقاااديرشاااكر ا شااااادة  -
الاادالا األال " بعنااوان االعتماااد األداااديما لمؤسسااات اباارام( التعلاايم العااالا النااوعا زااى مصاار 

جامعااة المنصااورة زااى الفتاارة  –االعااالم العربااا " الواقاال االمااأمول " المنعقااد بكليااة التربيااة النوعيااة 
 م. 2009إبريل  9-8مم 

  2009/2010تقدير مم كلية التربية ) األقسام النوعية ( لااودها زا نااح مارجان شاادة  -
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شااااادة تقااادير مااام مركاااز تنمياااة قااادرات اعساااال هيئاااة التااادريس االقياااادات باامعاااة عااايم شااامس  -
 2009ادتوبر  19 -17ل سور دارة تنطيم المؤتمرات العلمية مم 

امت ااف سااعد الخااادم اعفاا  ناااجى  ماام جمعيااة الم ازطااة علااى التااراث المصاارى شاااادة تقاادير  -
 م.10/3/2010لمشاركتاا زعاليات مؤتمر المرأة زى التراث المصرى 

الاادالا  –المااؤتمر الساانوي "العربااا الخااامس  علااى المشاااركة زااى زعاليااات  تقااديرشااكر ا شاااادة  -
الثانى" بعنوان االتااهات ال ديثة زى تطوير األدال المؤسساى ااألدااديمى زاى مؤسساات التعلايم 

جامعااة المنصااورة زااى  –عااالا النااوعا زااى مصاار االعااالم العربااا، المنعقااد بكليااة التربيااة النوعيااةال
 م. 2010إبريل  15-14الفترة مم 

ماام كليااة التربيااة باامعااة عاايم شاامس لااودهااا اتميزهااا زااى نااااح مارجااان كليااة شاااادة تقاادير  -
 م.2010التربية )األقسام النوعية( بدار ضيازة الاامعة 

 . 2010لمشاركتاا الفنية زا معرض المرأة االفم التشكيلا بقصر األمير تاز  شاادة تقدير -

  2010شااد تقدير بمناسبة عيد المرأة العالما  -

بكليااة التربيااة النوعيااة جامعااة  2010شاااادة شااكر اتقاادير لااودهااا اتميزهااا زااا نااااح مارجااان  -
 عيم شمس

النوعيااة جامعااة عاايم  ة بكليااة التربيااةتااوال ساانوات الدراسااشاااادة تقاادير تقااديرا لااودهااا اعطا اااا  -
 . 2011شمس 

( لااودها اعطا اا توال سنوات الدراساة 19التربية الفنية الدزعة )قسم تاب شاادة تقدير مم  -
2010/2011  . 

لتشاكيلا األال شاادة تقدير مم الايئة العامة لقصور الثقازة ل صولاا علا درع صالون الايزة  -
 . 2012زا ماال الخزف 

 . 2012شكر اتقدير مم صالون الايرة األال درع الصالون زا ماال الخزف  شاادة -

شاادة تقدير مم كلية التربية النوعية ألهدا اا ماموعة مم ال تب االرسا ل العلمياة مام مكتبتااا  -
 الخاصة لمكتبة ال لية .

ر يناااير زااا االبااداع الثقااازا علااا هااام  المااؤتم 25شاااادة شااكر اتقاادير معاارض تاليااات  ااورة  -
 األدبا االقليما الثانا عشر بقصر  قازة الايزة .

المؤتمر العلما الدالا األال بكلياة التربياة النوعياة جامعاة المنوزياة ت ا  عناوان ) شاادة تقدير   -
 2013ابريل  30-29المعلم العصري زا ظل ضمان جودة التعليم ... رةي اآزاق مستقبلية ( 

. 

م المااؤتمر العلمااا األال بكليااة التربيااة النوعيااة جامعااة شاااادة شااكر اتقاادير لمشاااركتاا الفعالااة ماا -
 . 2013المنوزية 
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شااااادة شاااكر اتقااادير كلياااة التربياااة النوعياااة جامعاااة الفياااوم لتشاااريف م باااأعمل م الفنياااة زاااا معااارض  -
 . 2013)تواصل( 

شاادة شكر اتقدير للمشاركة الفعالة زا معرض ) عوده ( بقاعة  )آان ( بكلياة التربياة النوعياة  -
 . 2013ة عيم شمس جامع

شاادة تقدير لمساهمتاا امشاركتاا الفعالة زا اسبوع البيئة بقاعة ) آان ( بكلياة التربياة النوعياة  -
 . 2013جامعة عيم شمس 

جامعة  2014مارس  -27-24شاادة تقدير للمشاركة الفعالة زا مارجان أسبوع الشعوب مم  -
 عيم شمس .

  2014زا كلية التربية النوعية   تميز االفعالشاادة شكر اتقدير علا جادها اعطا اا الم -

 شاادة تقدير " ابداعات مصرية معاصرة " تقديرا للمشاركة المتميزة ونااح المعرض "  -

  2014شاادة تقدير احتفالية اليوبيل الفسا بكلية التربية النوعية جامعة عيم شمس  -

لا األال بكليااة التربيااة النوعيااة شاااادة شااكر اتقاادير للمشاااركة زااا زاعليااات المااؤتمر العلمااا الاادا  -
 . 2014ابريل 3-2جامعة تن ا  

يناااير زااا االبااداع الثقااازا علااا المشاااركة المتمكياازة زااا  25شاااادة تقاادير معاارض تاليااات  ااورة  -
 المعرض  

شاااادة تقاادير " جمايااة م بااا الفنااون الاميلااة " للمساااهمة الفعالااة زااا نااااح مسااابقة الطا اال ال  -
54 . 

 . 2014مارس  27 – 24ان أسبوع الشعوب باامعة عيم شمس  شاادة تقدير مارج -

شاااااادة تقاااادير ماااام كليااااة التربيااااة النوعيااااة للشااااتراي بكنتاااارال الدراسااااات العليااااا للعااااام الدراسااااا  -
 م2013/2014

شاادة تقادير كلياة التربياة النوعياة جانعاة تنطاا  للمشااركة زاا زاعلياات الماؤتمر العلماا الادالا  -
  4/2014- 2" الدراسات النوعية زا ضول ت ديات المستقبل "  األال بال لية ت   عنوان

  19/3/2015شاادة تقدير للمشاركة الفعالة زا احتفالية " يوم المرأة المصري "  -

شااااادة تقااادير مركاااز الفناااون بكلياااة التربياااة النوعياااة جامعاااة عااايم شااامس للااادار الفعاااال زاااا أ ااارال  -
 ال ركة التشكيلية لفم الخزف المصري المعاصر 

اادة تقاادير مركااز الفنااون بكليااة التربيااة النوعيااة جامعااة عاايم شاامس للمااااود الرا اال زااا إخااراج شاا -
  2015ملتقا الخزف لعام 

شااااادة تقااادير مااام جامعاااة حلاااوان للمشااااركة الااااادة االفعالاااة زاااا سااامبوزيوم ال ااازف األال ل لياااة  -
  2/5/2015 – 11/4التربية الفنية ت   عنوان ) سمبوزيوم خزف ال دا   ( زا الفترة مم 

شاااادة تقاادير ماام جامعااة حلااوان للمشاااركة الاااادة االفعالااة زااا ساامبوزيوم ال اازف الاادالا الثااانا  -
2016 
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شاااادة تقاادير للمشاااركة كاار يس لانااة الفنااون التشااكيلية زااا ملتقااا اوبااداع األال لطاااب كليااات  -
 2/9/2015 – 28/8التربية النوعية بالاامعات المصرية 

زااا نعارض الفناون التشاكيلية ملتقااا اوباداع األال لطااب كلياات التربيااة شااادة تقادير للمشااركة  -
 2/9/2015 – 28/8النوعية بالاامعات المصرية 

شاااااادة تقاااادير ماااام كليااااة التربيااااة النوعيااااة للشااااتراي بكنتاااارال الدراسااااات العليااااا للعااااام الدراسااااا  -
 م2014/2015

ا االشاااتراي بأعماااال الساااير للعاااام شااااادة تقااادير مااام كلياااة التربياااة النوعياااة لمسااااهمتاا الفعالاااة زااا -
 م2014/2015الدراسا 

الدراساا  لاناة الدراساات العلياا للعاامشاادة تقدير مم كلية التربية النوعية لمساهمتاا الفعالة زاا  -
 م2014/2015

شاااادة تقاادير ماام جمعيااة م بااا الفنااون الاميلااة لمساااهمة الفعالااة زااا نااااح معاارض " صااالون  -
 2015نوعية " 

ألال ل لياااة التربياااة النوعياااة ل ساااور ضااايفا باااالمؤتمر العلماااا الساااادس االااادالا اشااااادة تقااادير ل -
بعناااوان مساااتقبل التعلااايم الناااوعا زاااا  16/11/2015 – 15جامعاااة باااور ساااعيد زاااا الفتااارة مااام 

 مصر االوتم العربا .

 – 16شاادة تقدير كلية التربية النوعية للمشاركه زاا مارجاان الفناون التشاكيلية زاا الفعتارة مام  -
18/2/2016  

شااااادة تقااادير مااام جمعياااة الفااام الخااااا جااادا  للمشااااركة المت يااازة زاااا مارجاااان " زياااارة ال ا ناااات  -
 20/3/2016الفسا ية " 

شاااااااادة تقاااااادير ماااااام كليااااااة التربيااااااة النوعيااااااة " عسااااااو زرياااااا  التخطاااااايط االسااااااتراتياا بال ليااااااة "  -
2016/2020  

شاركة الفعالة زا ت كيم أب اث للم –جامعة عيم شمس  –شااد تقدير مم كلية التربية النوعية   -
المؤتمر العلما الثالاث االادالا األال " تطاوير التعلايم الناوعا زاا ضاول الدراساات البينياة " زاا 

 21/4/2016 – 20الفترة مم 

علاااا الاااااد االعطاااال المتمياااز  –جامعاااة عااايم شااامس  –شاااااد تقااادير مااام كلياااة التربياااة النوعياااة  -
 االفعال زا ال لية .

للمشاااركة الفعالااة ااوساااام زااا  –جامعااة عاايم شاامس  –ليااة التربيااة النوعيااة شااااد تقاادير ماام ك -
مااة لمااؤتمر ال ليااة  المااؤتمر العلمااا الثالااث االاادالا األال " تطااوير التعلاايم النااوعا طاللاااان المن

 21/4/2016 – 20زا ضول الدراسات البينية " زا الفترة مم 

لنوعيااة للشااراف علااا خدمااة البيئااة االماتماال عسااوية المكتااب الفنااا التااابل لعميااد كليااة التربيااة ا -
 2015/2016بال لية عم العام 
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  2016(  1شاادة تقدير مم قاعة بيكاسو للفنون ) معرض تراث معاصر  -

 8/11/2016شاادة تقدير مم كلية التربية النوعية " ملتقا التويف الثانا  -

زيوم ال ااازف الثااانا ل لياااة شاااادة تقاادير مااام جامعااة حلاااوان للمشاااركة الااااادة االفعالااة زاااا ساامبو  -
 2016التربية الفنية 

شااادة تقادير مام زرياا  التخطايط االساتراتياا بكليااة التربياة النوعياة السااااماا زاا إعاداد الخطااة  -
 2020-2016االستراتياية لل لية 

بقازلاااااااااة التنمياااااااااة الشااااااااااملة باااااااااالفيوم مااااااااام                         للمشااااااااااركة شااااااااااادة تقااااااااادير مااااااااام م ازطاااااااااة الفياااااااااوم  -
 2016نوزمبر 29:  26

شاادة تقدير مم كلية التربية النوعية جامعة عيم شمس للعطال المتميز بملتقا التوظيف الثانا   -
 2016نوزمبر 

شاااادة تقاادير للمشاااركة زااا المااؤتمر العلمااا الراباال االاادالا الثااانا بكليااة الترلبيااة النوعيااة جامعااة  -
اضاار ارةي المسااتقبل " زااا الفتاارة ماام عاايم شااما ت اا  عنااوان " التعلاايم النااوعا : ت ااديات ال 

 2017زبراير  13:  12

  2017ابريل  8:  6شاادة تقدير مم م ازة االسماعيلية للمشاركة زا القازلة التنموية الشاملة  -

شاادة تقدير للمشاركة زاا زاعلياات الماؤتمر الادالا األال " تنمياة االبت اار ااالباداع للصاناعات  -
 2017ابريل  19-18ية " كلية اال ار جامعة القاهرة التقليدية االترا ية االسياح

 30شاادة تقدير للمشاركة زا المارجان الثانا للفناون التشاكيلية للمتخصصايم بالاماورياة ياوم  -
 2017ابريل 

شاادة تقدير مم الايئة العاماة لقصاور الثقازاة الساماتاا الباارزة زاا إ ارال ال ركاة الفنياة االثقازياة  -
 االب ثية 

ير مم المعرض العلما الرابال للقصاور المتخصصاة ) ال ارف التقليدياة اتعزياز البيئاة شاادة تقد  -
 2017االبداعية االت نولوجية مايو

شااااادة تقااادير مااام جمعياااة م باااا الفناااون الاميلاااة لااادارها الفعاااال لر اساااة لاناااة الت كااايم لمساااابقة  -
  2017لعام  57الطا ل الا 

الفناون اوساامية لمشااركة زاا معارض " ز ارة" زاا مم الامعياة العربياة لل ساارة ا شاادة تقدير   -
 2017يوليو  27 – 20الفترة مم 

المااؤتمر الاادالا الثالااث للامعيااة العربيااة لل سااارة االفنااون االسااامية " ال سااارة شاااادة تقاادير ماام  -
 2017ابنال االنسان المبدع" أدتوبر 

للمياااه ) " الشاارادة زااا المياااه .. شاااادة تقاادير ماام المالااس العربااا للمياااه ) المنتاادي العربااا الراباال  -
  2017مشاركة زا المصير " نوزمبر 
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شاادة تقدير مم كلية الترية النوعية " المشوار االداديما اال ياة العملية " اساتقرال متطلباات ساوق  -
 2017العمل " نوزمبر 

ربيااة الفنيااة درع ت ااريم ماام قساام التربيااة الفنيااة كليااة التربيااة النوعيااة زااا المااؤتمر العلمااا لقساام الت -
 2016/2017للعام الاامعا 

شاادة تقدير مم جامعة عيم شمس للمشاركة الفعالة زا زعاليات قازلة التنمية الشاملة بم ازطة  -
 2017ديسمبر  15:  13كفر ش اته الفترة مم  –دمياط 

( لعاااام 58شااااادة تقااادير مااام جمعياااة م باااا الفناااون الاميلاااة لااادعماا لمساااابقة الطا ااال الااادار ) -
2018 

للشاااماركة الااماااة االفعالاااة زاااا معااارض جماااال اساااام شااااادة تقااادير مااام بيااا  الساااناري األ اااري  -
 2018)الثالث( للفم التشكيلا ابريل 

 2018شاادة تقدير مم مركز سعد زغلول الثقازا للمشاارة الفعالاة زاا معارض " تاراث معاصار  -
" 

نااون التشااكيلية ) زاام شاااادة تقاادير ماام مكتبااة مصاار العامااة للمشاااركة زااا المعاارض الاماااعا للف -
 م.21/9/2018حتى  12/9/2018( بااليري المكتبة يوم  1اسام 

الماااؤتمر الااادالا الرابااال للامعياااة العربياااة لل ساااارة االفناااون اوساااامية " التاااراث  شااااادة تقااادير  -
 م.2018االاوية بيم اوبداع االتاديد " أدتوبر 

اساابوع البيئااة بكليااة  ت خززيااة خااالودارة ساايادتاا ارشااة خاازف بعنااوان " تشااكياشاااادة تقاادير  -
 م.2019التربية النوعية جامعة عيم شمس 

شااااادة تقااادير مااام الامعياااة العربياااة لل ساااارة االفناااون اوساااامية " التاااراث اباااداع انغااام " زبرايااار  -
 م.2019

شااااة تقاادير ماام "ملتقااا القاااهرة الاادالا الراباال لفاام الخااط العربااا" ازارة الثقازااة "صاانداق التنميااة  -
 م(.2019يونيو  30 -يناير 25ازية". زا الفترة )الثق

 
 
 

 ورش العمل :
جامعاااة القااااهرة  –ارشاااة أسااااليب اتااارق تعلااايم المعاااوقيم زاااا مصااار اكنااادا بكلياااة ريااااض األتفاااال  -

1996 . 

ارشااة ت ساااير الطاااب المشااااركيم زااا الماااؤتمر االباااداعا الثااانا لطااااب الاامعااات العربياااة زاااا  -
 . 1999جانعة عيم شمس  –الزعفران قصر  –الزنون التشكيلية زنيا 

  2008ازارة الثقازة  –ارشة زنون ذاي االحتياجات الخاصة بمت ف سعد الخادم اعف  ناجا  -
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حااا  –شااياخة جنااايم الوايليااة  –ارشااة قازلااة التنميااة البشاارية بقطاااع خدمااة الماتماال اتنميااة البيئااة  -
 . 2009الوايلا 

 . 20/2009-14ال ا الوايلا  ارشة عمل القازلة البيئية الشاملة الثانية -

 . 2009ارشة زنية خزف اعمل حلا خززا  -

-16-11ارشة عمل زا االحتفال السنوي الثاانا للبيئاة كلياة التربياة النوعياة جامعاة عايم شامس  -
2009 . 

 
 جوانب أخرى :

ألعداد كبيرة مم األبنال الفئاات الخاصاة اتساكينام   1990احتى    1968قام  بتعليم الخزف مم   -
 م زا جمعية التنمية الف رية ازا أمادم عاامة .اتشغيلا

لدياا خبرة شاملة اعميقاة تمتاد مناذ أياام التخارج احتاى اين زاا مااال زام الخازف إباداعا  اتشاكيا   -
اتدريسااا  اتقااديما  للباارام( االمقااررات الدراسااية زااا زاام الخاازف االتربيااة الفنيااة زااا المراحاال التعليميااة 

 –دبلاااااوم  –لفئاااااات الخاصاااااة ( التعلااااايم الااااااامعا ) بكاااااالوريوس ا –المختلفاااااة ) التعلااااايم الخااااااا 
 دكتوراه ( -ماجستير

شاااارك  زاااا إقاماااة العدياااد مااام المعاااارض الخاصاااة لطااااب ال لياااة بمراحلااااا المختلفاااة االمعاااارض  -
 الخاصة بإنتاج الطاب زا التربية العملية بالمدارس .

ز ار اخبارة زاا ت كايم كثيار مام اأسام  زا العديد مم الناداات االمعاارض حياث شاارك  باااد ا  -
 األعمال الفنية المقدمة لاذه النداات االمعارض داخل اخارج ال لية اال ليات األخرى .

ادتسااب الخباارة زااا ماااال الفاام التشااكيلا ) الخاازف ( االتربيااة الفنيااة زااا مؤسسااتاا التعليميااة داخاال  -
نقابااات الفنااون اجمعيااة  ال ليااة اخارجاااا ازااا مؤسسااات التربيااة الخاصااة حيااث أناااا عسااوا  بمعطاام

الفم الخاا جدا  و رال حياه المعاقيم بالفم باماورية مصر العربية االواليات  المت دة األمريكياة 
. 

االنااداات االمعااارض الخاصااة بالتربيااة الخاصااة المشاااركة الدا مااة ب سااور العديااد ماام المااؤتمرات  -
 االمرأة مل السيدة الفاضلة سوزان مباري .

ياااات المت ااادة األمريكياااة ادال أارباااا عااادة مااارات للوقاااوف علاااا أحااادث الوساااا ل ساااازرت إلاااا الوال -
 المتطورة لتدريس الفئات الخاصة االعاج بالفم امادة الخزف .

أنشأت العديد مم األقسام الفنية عامة االخزف خاصة بالعديد مام المراداز امنااا ) جمعياة التنمياة  -
 ، مستشفا بامان ب لوان ، مستشفا الزهور بالارم .الف رية ، الوزال ااألمل ، األحداث بالعاوزة 

إقاماااة العدياااد مااام المعاااارض لطااااب الفئاااات الخاصاااة اتااااب ال لياااة بقاعاااات الاامعاااة األمريكياااة  -
 بالقاهرة انقابة الفنون التشكيلية اأرض المعارض بالازيرة اجامعة عيم شمس .
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مخصااااا اتميزهااااا الفنااااا دها الاقااااد أشااااادت بعااااض الصاااا ف الم ليااااة االداليااااة االماااااات باااااا -
 .بالخزف

 2020-2016ازادة بالمشاركة زا زاعليات الخطة االستراتياية ل لية التربية النوعية  -

المشاااركة زااا زاعليااات المااؤتمر العلمااا الاادالا الساانوي الراباال بكليااة التربيااة النوعيااة جامعااة تنطااا  -
 2017ابريل 

 2017ملتقا الخزف األال لذاي االحتياجات الخاصة اغسطس  -

حتاااااى  20/3/2018مساااااتوي  اااااانا متقااااادم زاااااا الفتااااارة مااااام  (TOT)اجتيااااااز البرناااااام( التااااادريبا  -
10/4/2018 

 
 أنشطة أخرى :

 يل ااجاة جمعية التنمية الف رية متر عبارة عم بانوه كبير لتام 3×  10جدارية علا مساحة  -

 المساهمة زا تاميل جدران مبانا كلية التربية النوعية -

 كر الاامعة بمرسا مطراح المساهمة زا تاميل معس -


