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بكلوريوس فــنون جمــيلة  1991شعـــبة تصـــميم قـــسم جرافـــــيك
بتقدير عام إمتياز مع مرتبة الشرف االولى
تقدير المشروع إمتياز والترتيب االول على جامعة حلوان لعام 1991



ماجستير فى فلسفة التصميم عن الفن اليابانى بعنوان دور الشخــــصية
اليابانية الحديثة فى فن الجرافيك المعاصر .



دكتوراة فى فلسفة الفنون بالتعاون مع الجانب اليابانى رسالة بعـــــوان
( الطبيعة اليابانية وأثرها على فنانى الجرافيك ) .




استاذ مساعـد بقسم الجرافيك  -كلية الفنون الجميلة 1012
استاذ في التصميم والطباعة – كلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك 2016

اعارة داخلية لجامعة فاروس باالسكندرية
رئيس قسم االعالن والجرافيك بكلية الفنون والتصميم جامعة فــــــــاروس

الجوائز و المعارض:
جــــــائــــزة اولــــــــــــى لصـــــالون الشـــــــباب االول وزارة الثــــــــقافـــــة
جــــــــائــزة اولــــــى فى مجال الجرافيك معرض كلية الفنون الجمــيلة 1992
جــــــــائــزة اولــــــى في مجال التخصص بالتعاون مع مؤسسة الفنــــــــــون
ووزارة الصناعة والثقافة المصرية مشاركة اكثر من  200فنان علي مستوى
العالم لرسم المناظر الخلوية .
2010
جــــــــائــزة اولــــــى لورشة عمل في االوبرا المصرية 2013
الفوز بمسابقة عمل طابع البريد الخاص بافتتاح قناة السويس الجديدة 2015

الفوز بمسابقة عمل شعار الهيئة العربية للتصنيع

2016

األعمال الخارجية
بعـــــــــض االعـــــــمال لــــدى الجــــــــــالـــــــية المصـــــــرية – المانــــــيا
بعض االعــــــمال الفنية لشركة اكــــتك للتدريب  0المملكة العربية السعودية

وزارة السياحة المصرية – معرض  ITBشركاء السياحة – برلين – المانيا
االكاديمية المصرية بروما
معرض وزارة الخارجية المصرية
الوظائف اإلدارية والفنية داخل االطار االكاديمي :
استاذ مشارك كلية الفنون واالداب جامعة عمان

2009-2007

المسؤل المالي واالدارى لمشروع –CAAP

2013-2010

نائب رئيس قسم الجرافيك لشعبة التصميم.

2014-2012

رئيس لجنة النشر والمطبوعات بوحدة ضمان الجودة

2013-2010

الوظائف اإلدارية والفنية خارج االطار االكاديمي :


مصــــــمم إعــــــــــالنى بشـركة امريـــــــــــكانا – طـــــــــــارق نــــــــور
1987-1986



مصـــــــــمم اعالنى لـشركة ماكـــــــــــــس جروب د .ماجــــــد فـرج من
1989 -1988



مصــــــــــــمم تنفـــــــيذى لـشركة ببليكـــــــــــــــشن ديـــــــزين سـنـــتر
1992 – 1989



نائب مدير القــــــــــــــسم الفــــــــــــــــــــــنى شـــــــــــــــــركة لـــــــوك
لألعــالن 1993



مدير القـــــــــــــــسم الفنى لشركة  ACTCشركة ســــــــعودية مصرية
2001- 1994



مديرتنــــــــــــــــــــــــفيذى وفنى لشــــــــركة  ARTالمــــــــــــــهندسين
2003-2001



مستشار فنى ومدير تنفيذى لشركة تارجــــــــيت ايـجبت د .محمد ابو بكر
2004-2003



مســـــــــــــتشار فنى وشـــــــــــــــريك بإدارة لــــــــــــــــــــشركة يونـــــــى
ارت 2005

* مستشار فنى ومدير عام إدارة المعارض والديكور شركة بيتر افكت - 2006
2007
لجان تحكيم واستشارات فنية :
عضو لجنة اختيار القيادات الجامعية باالنتخاب  2011بموافقة قرار وزير التعلبم العالي
عضو لجانة المطبوعات الفنية بجامعة حلوان 2013-2010
عضو لجنة البريد من قبل كلية الفنون الجميلة – جامعة حلوان
عضو بالمجموعة االستشارية والفنية بمكتب تسويق جامعة حلوان

عضو لجنة تحكيم لفن الجرافيك مؤسسه بيهانس العالمية للتصميمات الرقمية .
حافظة الشرق االوسط وشمال افريقيا.

األبحاث العلمية المشورة :
التقنية اليدوية والرقمية للحفر على مسطح االكريلك (دراسة مقارنة)

المؤتمر العلمي كلية الفنون الجمبلة

2005

الـطباعــة الفنـية باستخدام Computer Numerical Control
المؤتمر العلمي كلية الفنون الجمبلة

2006

بحث نظري تطبيقي

الرمز بين الصياغات التشكيلية و القيمة التراثية
في العمل الفني المرسوم

المؤتمر العلمي كلية الفنون الجمبلة
إستخدام تكنولوجيا الليزر في تطوير القالب الطباعي الفني

2007

بحث نظري تطبيقي

Laser engraving
المؤتمر العلمي كلية الفنون الجمبلة
المعالجة الرقمية للرسم اليدوى وأثرة على البناء التكوينى للعمل الفني الرقمى

2008

بحث نظري تطبيقي

المؤتمر العلمي كلية الفنون الجمبلة

2008

بحث نظري تطبيقي

تأكيد ال ُهوية العربيّة فى الع ّمل الفني ال ُمنفصل وال ُمتصل

المؤتمر العلمي كلية الفنون الجمبلة

2008

الرمز بين الصياغات التشكيلية و القيمة التراثية في العمل الفني المرسوم
بحث نظري تطبيقي
قاعة العرض كلية الفنون الجمبلة

2010

لغـــة اإلبــــداع في إختيــــــار زوايا للرسم ثالثي االبعاد لفناني الشوار ِ
المؤتمر العلمي كلية الفنون الجمبلة الفن والحياة 2013
أثر التصميم الفني وعناصرة علي فنون الجرافيك بين التعليم والمعلوماتية

المؤتمر العلمي كلية الفنون الجمبلة الفن والحياة 2013
العلـــوم الفزيائيـــة والرياضيـــــة وأثرها علي التصميم الطباعي للفنان الجرافيكي
إيشر موريتش كورنليس

المجلة العلمية كلية الفنون الجمبلة جامعة االسكندرية 2014

تقنيات الليزر المتعدد بحث نظرى تطبيقى

وحدة الليزر بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 2015
قاعة العرض يمتحف كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

تتقنيات الليزر في االعمال المركبة باستخدام اعادة التدوير وحدة الليزر بكلية الفنون الجميلة

بحث تطبيقى منظر

تطبيق تفنيات الليزر القطعى للرسم المحفور

2015

قسم الجرافيك

وحدة الليزر بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 2016
قاعة العرض يمتحف كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

بحث تطبيقى منظر

دورات التدريب التخصصي:
دورة إدارة الوقت واالجتماعات  5مارس 2012
Time & Conference Management From3 to 5 March 2012
دورة التخطيط االستراتيجى  2-1ابريل 2012
Strategic Planning From 1 to 2 April 2012
دورة سلوكيات المهنة  11-10مارس 2012
Code of Ethics From 10 to 11 March 2012
دورة معايير الجودة في العملية التدريسبة  20-18مارس 2012
Quality Standards in Teaching From 18 to20 March 2012
دورة العرض الفعال من  27-26مارس 2012
Effective Presentation From 26 to 27 March 2012
دورة تنظيم المؤتمرات العلمية من  19-18ابريل 2012
Confer ace Organization From 18 to 19 April 2012

ورش العمل الفنية:
ورشة عمل تطبيقى عن فن الحفر الرقمى دار االوبرا المصرية قصر الفنون قطاع الفنون التشكلية وزارة
2009
الثقافة علي هامش صالون الشباب
ورشة عمل تطبيقى عن استخدامات الليزر الفنية دار االوبرا المصرية قصر الفنون قطاع الفنون التشكلية
2010
وزارة الثقافة علي هامش صالون الشباب

ورشة عمل تطبيقى عن فن تطوير فن الطباعة التقليدية دار االوبرا المصرية قصر الفنون قطاع الفنون
2011
التشكلية وزارة الثقافة علي هامش صالون الشباب
ورشة عمل تطبيقى عن تقنية الحقر المباشر علي قالب االكريلك
دار االوبرا المصرية قصر الفنون قطاع الفنون التشكلية وزارة الثقافة علي هامش صالون الشباب
2011
ورشة عمل تطبيقى عن تقنية الحقر المباشر علي قالب االكريلك بواسطة الليزر
دار االوب را المصرية قصر الفنون قطاع الفنون التشكلية وزارة الثقافة علي هامش صالون الشباب
2013
ورشة عمل تطبيقى عن تقنية الحقر المباشر علي قالب االكريلك بواسطة الليزر
كليةالفنون الجميلة حاقظة مؤسسة بيهانس العالمية لفنون التصميم واالبتكارات
2015
ورشة عمل تطبيقى عن تقنية الحقر المباشر علي قالب االكريلك بواسطة الليزر
كلية الفنون الجميلة ملتقى الجامعات الصينية كليات الفنون

2015

ورشة عمل تطبيقى عن تقنية الحقر المباشر علي قالب االكريلك بواسطة الليزر
كلية الفنون الجميلة وحدة الترميم الخاصة بكلية الفنون الجميلة تعاون مشترك مع الحكومة االيطالية
جامعة توسكانا
2015

المشاركة المجتمعية:
المشاركة في تطوير جداريات الكلية الحربية طريق مطار القاهرة
المشاركة في تطوير مدخل اهرامات الجيزة بالتعاون مع وزارة السياحة ومحافظة
الجيزة
المشاركة في اعمال فنية لتطوير مطار القاهرة
المشاركة في الحمالت االعالنية لوزارة السياحة مؤتمر السياحة بشرم الشيخ
المشاركة في حملة دعم السياحة بالتعاون مع وزارة السياحة وجامعة حلوان
التعاون مع المؤسسة االلمانية وكلية سياحة والفنادق بالقاهرة في تنظيم مؤتمر
السياحة التراثية من الدورة االولي حتى الرابعة
المشاركة في اعمال تجميلية لمدينة االقصر
المشاركة في تطوير العشوائيات بتجميل مناطق الدويقة المجلس القومى لالمومة والطفولة
المشاركة في عمل تصميمات لمؤسسة االهرام

االعمال االستشارية والفنية:
استشارى باكاديمية الشرطة من  1997حتى 2012
عضو لجنة االستشارات الفنية بجامعة حلوان مكتب رئيس الجامعة
استشارى فنى بلجنة تطوير السياحة لجنة االعالم والنشر
استشارى فنى بمصلحة التدريب من 2010-2004
تطوير المدخل الرئيسى بكلية الشرطة
شارك في اعمال مرسومة بانورانا اكتوبر
عمل بانوراما عن عمان  60متر مربع جامعة عمان
انشاء مبنى رئاسة الجامعة الجديد بجامعة عمان

رسم الملك عبد هللا بن حسين ملك المملكة االردنية الهاشمية جامعة عمان
عمل اكثر من  300شعار لمؤسسات وهيئات مصرية ودولية
الرؤية المستقبلية في مجال التخصص:







تطوير مجال الطباعة التقليدية وادخال تقنيات الليزر اليها بحيث يتم تطبيقها في
جميع انحاء العالم
زيادة تاثير الوعى الفنى في محيط المجتمع
تطوير العشوائيات بجميع المحافظات دون استثناء عن طريق عمل فرق من طلبة
الفنون والفنانين والمعمارين لتجميل واقــــــــع هذة المناطق كما تم تطبيقة بدولة
البرازيل واندونسيا
ان تصبح لكل جامعة حكومية ميزانيتها الخاصة بهـــــا دون االعتماد علي ميزانية
الدولة
رفع شان العلم والعلماء ومنها االهتــــــــــمام بالفنون الجميلة والراقية والبعد عن
االسفاف وسطحية التفكير
ان تصبح كلية الفنون والتصميم بجامعـــــة فــــــــاروس من اهم الكليات تطويرا قي
التخصص وتواكب التطور عن طريق اقتناء المعدات واالجهزة الحديثة مثل وحـــــدة
الحفر الرقمى والطباعى ووحدة ليزر متطور  150وت وطابعة ثالثية االبعاد ووحدة
ماسح ضوئي ثبلثية االبعاد.

هذة ليست مجرد احالم اليمكن تطبيقها بل ممكن تطبيها ان وجد االرادة لتطبيــــــقها عن
طريق توفير الموارد المالية لذلك.
المعارض الفنية وصور االعمال :

