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  -تقدير عام جيد جدا مع مرتب الشرف -بكالوريوس الفنون الجميلة  قسم الرسوم المتحركة  -م 2002* 

جامعة   المنيا  -كلية الفنون الجميلة –تخصص تصميم رسوم متحركة  -  ماجستيرفى الفنون الجميلة -م 2008* 

     تحت عنوان:

 " تأثير القيم التشكيلية على البعد الدرامى ألفالم تحريك الحجوم                             "
The Plastic Values effect on the dramatic dimension in Animated Object Films 

 

كليةة الفنةون الجميلةة جامعةة  – تخصص  تصميم الرسوم المتحركةدرجة الدكتوراه فى فلسفة الفن  –م 2012* 

 المنيا تحت عنوان:

 "القيمة الجمالية والدرامية لدمج العناصر البصرية ثنائية وثالثية االبعاد فى افالم تحريك الدمى"
Aesthetical and dramatical values  for merging two and three-dimension visual elements in 

animated puppet films 

     

       ة المنشورةاالبحاث العلمي

بحث منشور فى المؤتمر العلمى الدولى الحادى عشر لكلية   االفتراضى ات البصرية فى العالمالمؤثر* تصميم  

 2014ابريل   29الى  27الفنون الجميلة  )االبداع بين االلزام والتمرد (من 

 : العمل االكاديمى

جامعة المنيا. -كلية الفنون الجميلة  -م   عمل معيد بقسم الرسوم المتحركة 2008: 2003*   

جامعة المنيا. -كلية الفنون الجميلة  -م   عمل مدرس بقسم الرسوم المتحركة 2012: 2008*   

جامعة المنيا. -كلية الفنون الجميلة  -م:  االن     عمل مدرس بقسم الرسوم المتحركة 2012*   

فاروس .كلية الفنون والتصميم جامعة –م:  االن     يعمل مدرس)اعارة( بقسم فنون الميديا 2015  

 

 المشاركة فى االعمال الفنية وشركات االنتاج الخاصة

م محرك فى شركة كايروكارتون لالنتاج االعالمى والرسوم المتحركة.  2004: 2002*   

م مخرج ومصمم مؤثرات بصرية  ومدير فنى  بستوديو لؤلؤ لالنتاج الفنى. 2008: 2005*   

ترك(م مخرج فنى بستوديو نونة )حنان  2008: 2006*   

-طارق راشد -ستوديو بيبى فيلم  -ستوديوهات قناة المجد–* ستوديوهات السحر للرسوم المتحركة   

مجلة توتة ( –مجلة لؤلؤ  –رسام فى العديد من مجالت االطفال ) مجلة العربى الصغير الكويتية   * 

 * رسم العديد من الكتب لخاصة باالطفال

 * تصم اغلفة كتب للعديد من دور النشر
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2011-2008مدير فنى  بشركة سهم لتكنولوجيا التعليم والجرافيك قسم الميديا  فرع القاهرة  *  

 * مخرج منفذ بستوديو كارتون نيل ) مسلسل قصص القران(
 

 مشاركة فى تنفيذ اعمال رسوم متحركة

ومصمم فنى فى كل من : عمل محرك*  

انتاج التلفزيون المصرى.  -بكار   -  

التلفزيون المصرى.  -المغامرون الخمسة  -  

التلفزيون المصرى. –حكايات جميلة  -  

  - موزنة من انتاج التلفزيون السعودى.

التلفزيون السعودى. -فريق اإلنقاذ -  

-أخوات سيين.  قناة المجد  -  

مخرج مسلسل كفر البالليض انتاج ستوديو لؤلؤ. -  

مجموعة افالم ارشادية لوزارة البيئة. -  

قناة الحياه –نبياء فى القران مخرج منفذ قصص اال  -   

 . العديد من االعالنات التلفزيونية والبرامج االرشادية -  

 االعمال الخاصة واالخراج:

 2002 -انتاج كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا   -المايسترو -

 2006 -انتاج لؤلؤ ستوديو -كفر البالليص -

 2006-البيوماب –انتاج وزارة الدولة لشؤون البيئة  -سلحوف المصرى -

 2006-البيوماب –انتاج وزارة الدولة لشؤون البيئة   -بوفو المصرى  -

 2007-البيوماب –انتاج وزارة الدولة لشؤون البيئة  -البحار المصرى -

 2007-البيوماب –انتاج وزارة الدولة لشؤون البيئة  -دجلة المصرى -

 2007-البيوماب –انتاج وزارة الدولة لشؤون البيئة  -علبة المصرى -

 2007-البيوماب –انتاج وزارة الدولة لشؤون البيئة  -سوكا وكوزا -

 2008-البيوماب –انتاج وزارة الدولة لشؤون البيئة  -حتحوت المصرى  -

 2009انتاج وزارة الثقافه  –سحر الكتاب - 

 2010وزارة الثقافة  –ارجوز ف مدينة النحاس  -

 2010انتاج المركز القومى للسينما  101السجين  -

 2012 –انتاج خاص  –خيط وتر  -

 2012 -انتاج خاص  -فيلم حدث بالفعل 

 2014المركز القومى للسينما  –مفاتيح  -

 ورش عمل 

 2007* ورشة ألطفال على هامش مهرجان الفيوم 

 2007* ورشة بدار األوبرا المصرية لألطفال 

 2008 -35* ورشة )كوالج متحرك( بقاعة ممر

 2010-صندوق التنمية الثقافية  –بمركز طلعت حرب الثقافى  –* ورش تدريب  اطفال 

 م2013نقابة فنانى التحريك  –* ورشة تصميم الرسوم المتحركة 

 البرامج

Adobe Photoshop  

Adobe premier pro  

Combustion  

Adobe After Effect 

Adobe indesign 
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Adobe illustrator 

flash animation 

Anime Studio Pro  

stopmotion pro 

 stopmotionخبرة فى برامج وتصميم وتجهيز استوديوهات الرسوم المتحركة 

 المهرجانات الدولية والمحلية

 مصر -2002القاهرة   –شارك فى مهرجان أفالم الشباب معهد جوتة 

 االمارات  - 2004دبى  -مهرجان االبداع

 مصر -2005القاهرة  Digital Media (ITI)مهرجان 

 مصر -2006-قسم الفيديو ارت –معرض صالون الشباب السابع عشر 

 2007الهند  -  FICCI –Frames مهرجان 

 ) المسابقة الرسمية (2006مهرجان االسماعيلية الدولى العاشر لالفالم التسجيلية والقصيرة

  2015-2012-2008-  2006-اعوام  -مهرجان القاهرة الدولى السابع عشرلسينما االطفال 

 2014-2010 -2008 – 2007 -2006 -اعوام -المهرجان القومى الثالث عشر للسينما المصرية

 2007-مصر -مهرجان الفيوم الدولى الفالم الشباب

 2014-2013- 2010-2009-2008 –ملتقى الرسوم المتحركة المصرية 

 2010-2008مهرجان الرسوم المتحركة بساقية عبد المنعم الصاوى 

 2012بجورجيا   TOFUZIمهرجان 

 2016-جنيف –مهرجان افالم الشرق الدولى 

 2015-2016-تونسية لنوادى السينماالجامعة ال -عروض السينما جايه

 :الجوائز

 2004 -مصر –وزارة التعليم العالى -عيد العلم-التفوق   درع

 2007الجائزة البرونزية فى مهرجان القاهرة الدولى السابع عشر لسينا االطفال 

 2008شهادة تميز ملتقى الرسوم المتحركة المصرية 

 2008االول بساقية الصاوى  الجائزة البرونزية مهرجان الرسوم المتحركة

 2009الجائزة البرونزية مهرجان الرسوم المتحركة االول بساقية الصاوى 

 2013-جائزة االبداع التجريبى واحسن تصميم  ملتقى الرسوم المتحركة العربية 

 2012للرسوم المتحركة بجورجيا   TOFUZIجائزة احسن موسيقى )االبداع التجريبى(  مهرجان 

 2012برونزية فى مهرجان القاهرة الدولى لسينا االطفال الجائزة ال

 

 لجان التحكيم

 

 مصر –عضو لجنة التحكيم مهرجان الرسوم المتحركة  وحدة الرسوم المتحركة بوزارة الثقافة 

 م2014عضو لجنة التحكيم بمهرجان االسماعيلية الدولى لالفالم التسجيلية   

 م2015عضو لجنة التحكيم بالملتقى الدولى للرسوم المتحركة  

 مصر–جامعة المنيا –عضو اللجنة المنظمة  لمهرجان منياتون 

 م2016عضو لجنة التحكيم بالملتقى الدولى للرسوم المتحركة  
 

 

 

http://my.smithmicro.com/anime-studio-pro.html

