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بيانات شخصية :
 :نهلة أحمد حمدي الديب
االســــــم
 :استاذ مساعد  -نسجيات يدوية
الوظيفـــــة
القســم العلمي  :التربية الفنية ،كلية التربية النوعية ،جامعة اإلسكندرية.
 14 :شارع محمد أمين شهيب – مصطفي كامل – اإلسكندرية
عنوان العمل
تليفون العمل 5454313 :
01223305321 :
رقم الموبايل
nahla-eldeeb73art@hotmail.com :
البريد األلكتروني
المؤهالت العلمية :
 بكالوريوس التربية النوعية قسم التربية الفنية  ،جامعة اإلسكندرية  ،الثانية
بتقدير عام جيد جدا ً مع مرتبة الشرف  ،دور يونيو 1994م.
 دبلوم خاص في التربية  ،كلية التربية  ،جامعة اإلسكندرية  ،سبتمبر
2000/1999م.
 دبلوم خاص من كلية التربية النوعية (قسم تربيةة فنيةة – تخصةص نسةي) جامعةة
طنطا األولى بتقدير امتياز لعامي 2003/2002م.
 ماجستير التربيةة النوعيةة – قسةم التربيةة الفنيةة – كليةة التربيةة النوعيةة الةدقي –
جامعة القاهرة  -بتقدير امتياز 2006م.
 دكتوراه فلسفه التربية النوعية – كلية التربية النوعية -الدقي – جامعة القةاهرة –
بتقديرإمتياز 2010م.
التدرج الوظيفي
 معيد بقسم التربية الفنية ،كلية التربية النوعية ،جامعة اإلسكندرية بتاريخ
.1996/8/4
 مدرس مساعد بقسم التربية الفنية ،كلية التربية النوعية ،جامعة اإلسكندرية بتاريخ
.2006/10/1
 مدرس بقسم التربية الفنية ،كلية التربية النوعية ،جامعة اإلسكندرية بتاريخ
2011/11/26
 اعارة مدرس بقسم التصميم واالزياء ،بكلية الفنون والتصميم ،جامعة فاروس
باالسكندرية بتاريخ 2014/9/1وحتي االن
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عضوية النقابات
 عضو أتيلية (اتحاد الفنانين والكتاب باإلسكندرية.
 عضو الجمعية المصرية ألصدقاء مكتبة اإلسكندرية.
 عضو بالجمعية الدولية للتعليم من خالل الفن ). InSEA

النشاط العلمي واألكاديمي
الخبرات التدريسية:
 -1مرحلة البكالوريوس -كلية التربية النوعية -جامعة اإلسكندرية
المواد التدريسية

األقسام العلمية
الفرقة

الفصل الدراسي

القسم

طباعة منسوجات

األولي

الثاني 2011/2010

التربية الفنية

فئات خاصة

الثانية

الثاني 2011/2010

نسجيات يدوية

األولي

األول 2012/2011

التربية الفنية
التربية الفنية

نسجيات يدوية

الرابعة

األول2012/2011

التربية الفنية

تصميمات زخرفية

الرابعة

الثاني2012/2011

التربية الفنية

نسجيات يدوية

الثالثة

األول2013/2012

التربية الفنية

نسجيات يدوية

األولي

األول2013/2012

التربية الفنية

تصميمات زخرفية

الثانية

الثاني2013/2012

التربية الفنية

تصميمات زخرفية

الرابعة

الثاني2013/2012

التربية الفنية

نسجيات يدوية

الثالثة

األول2014/2013

التربية الفنية

طباعة فنية

الثالثة

الثاني2014/2013

التربية الفنية

رسم

األولي

الثاني2014/2013

التربية الفنية

 -2مرحلة البكالوريوس -كلية الفنون والتصميم  -جامعة فاروس باإلسكندرية
Fall 2014/2015

General

Principles of Basic Design F111

Spring 2014/2015

General

Research Skills of Art F117

Spring 2014/2015

General

Principles of 3d Forming F112

Fall 2015/2016

General

Principles of Basic Design F111
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Spring 2015/2016

General

Principles of 3d Forming F112

 -3مرحلة الدراسات العليا -كلية التربية النوعية -جامعة اإلسكندرية
األقسام العلمية
المواد التدريسية

ماجستير/
دكتوراه

الفصل الدراسي

طباعة فنية

ماجستير

الخريف2013/2012

تصميمات زخرفية
إسالمية1 -

ماجستير

الربيع 2013/2012

التراكيب والبناء النسجي

ماجستير

الخريف2014/2013

النسي) والعصور المختلفة

ماجستير

الربيع2014/2013

تصميمات زخرفية
إسالمية 1

ماجستير

الربيع2014/2013

علم الجمال

ماجستير

الربيع2014/2013

القسم
التربية
الفنية
التربية
الفنية
التربية
الفنية
التربية
الفنية
التربية
الفنية
التربية
الفنية

ورش العمل








ورشة عمل بعنةوان (الفنةون التشةكيلية – أسةبوع شةباب الجامعةات بالمنصةورة
فبراير .2005
ورشةةة عمةةل بعنةةوان ( توظيةةف التقنيةةات الوبريةةة إلسةةتحداث صةةياتات تشةةكيلية
للعناصةةر النباتيةةة بالسةةجاد اإلسةةالمي كمةةدخل لتةةريل النسةةي) اليةةدوي  -قصةةر
التذوق سيدى جابر عام 2005م.
ورشةةة عمةةل بعنةةوان( الةةدم) بةةين التقنيةةات النسةةجية والطباعيةةة كمةةدخل تجريبةةي
إلثراء المشةووالت النسةجية اليدويةة – كليةة التربيةة النوعيةة -جامعةة القةاهرة-
عام 2009م.
ورشةةة عمةةل بعنةةوان( النسةةي) اليةةدوي التراثةةي دةةمن برنةةام) تةةدريبي خةةاص
بتبادل عروض تدريب طالب الجامعات العربية -يوليو.2012
ورشةةة عمةةل بعنةةوان (اسةةتلهام بعةةض رمةةوز الحضةةارة المصةةرية القديمةةة فةةي
التجربة اإلبداعية والتذوق الفني لدي الطفل التوحدي – كلية رياض األطفةال –
يناير .2014
ورشة عمل بعنوان( نسي) ورقي  -االسبوع العةالمي للتربيةة الفنيةة -اليونسةكو
– اتلية االسكندرية -مايو .2014
ورشه عمل بعنوان(المشووله الفنيه ودورها في الحصول علةي تةاثيرات جماليةه
لمكمالت الزينه -كليه الفنون والتصميم –جامعه فاروس – أكتوبر .2014
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 ورشه عمل بعنوان(اثر فن الوخز علي المعلقات الفنيه وإمكانات تشكيلها -كليةه
الفنون والتصميم –جامعه فاروس – مارس .2015
ابحاث منشورة:
 بحةةع علمةةي منشةةور بعنةةوان المةةؤثرات البيئيةةة فةةي الثقافةةة المصةةرية والعمانيةةة
واليمنية وانعكاسها علي المشووالت النسجية المعاصةرة-تةم نشةرة دةمن فعاليةات
المؤتمر الدولي الرابع ( الفنون والتربية في األلفية الثالثة  -كلية التربيةة الفنيةة-
جامعة حلوان– أبريل .2013
 بحع علمي منشور بعنوان الصياتات التشكيلية للمفردة النباتية في مختةارات مةن
السجاجيد اإلسالمية بين اإلبداع واإلنتاج :دراسة فنية تحليلية – تةم نشةرة دةمن
فعاليةةات المةةؤتمر الثةةامن للفةةن العربةةي المعاصةةر ( الفةةن فةةي زمةةن متويةةر  -كليةةة
الفنون الجميلة – جامعة اليرموك -األردن -أبريل 2013م.
 بحةةع علمةةي منشةةور بعنةةوان المةةؤثرات البيئيةةة والتراثيةةة لفةةن النسةةي) القبةةاطي
واإلستفادة منةه فةي إبةداع معلقةة نسةجيه لطفةل مرحلةة ريةاض األطفةال -تةم نشةرة
دمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الرابع( طفل اليوم ...امل الود -كلية ريةاض
األطفال -جامعة اإلسكندرية– سبتمبر .2013
 Environmental Art as an Approach Proposal for The Development of
Training Field through Handmade Textile- at the INTCESS14International Conference on Education and Social Science held in
Istanbul- Turkey- February 2014.

 بحع علمي منشور بعنوان استلهام بعض رمةوز االحضةارة المصةرية القديمةة فةي
التجربة اإلبداعية والتةذوق الفنةي لةدي الطفةل التوحةدي -تةم نشةرة دةمن فعاليةات
المؤتمر الدولي الخامل ( دور الفن والتربية في التنمية البشةرية  -كليةة التربيةة
الفنية -جامعة حلوان– ابريل .2014

 Siwa's Environmental and Heritage Effects Upon Handmade Fabrics34th World Congress of the International Society for Education through
Art (InSEA 2014)- Melbourne-Australia-7-11 July 2014

حضور المؤتمرات
 المشاركة في مؤتمر ( الصحة أبنة كل العلوم – المةؤتمر السةنوي لكليةة الطةب -
كلية الطب جامعة اإلسكندرية– ديسمبر .2012
 المشةاركة فةي مةؤتمر ( التعلةةيم مةن أجةل التنميةة المسةةتدامه فةي التعلةيم العةةالي –
ورشةةة العمةةل الدوليةةة الثانيةةة فةةي األقتصةةاد المنزلةةي– قاعةةة المةةؤتمرات– جامعةةة
اإلسكندرية– مايو .2013
 المشةةاركة فةةي مةةؤتمر ( التربيةةة النوعيةةة بةةين ثقافةةة اإلبةةداع وخدمةةة المجتمةةع –
المةةؤتمر العلمةةي الةةدولي األول – كليةةة التربيةةة النوعيةةة -جامعةةة القةةاهرة– ابريةةل
.2014
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دورات تدريبية
















إجتياز دورة أساليب البحع العلمي– مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريل–
كلية التمريض – جامعة االسكندرية أكتوبر .2004
إجتياز دورة أعداد المعلم الجامعي – كلية التربية – جامعة اإلسكندرية -ديسمبر
.2004
إجتياز دورة التدريل الفعال – مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التةدريل -كليةة
التمريض – جامعة االسكندرية – يونيو .2005
إجتيةةةاز دورة مهةةةارات العةةةرض الفعةةةال -مركةةةز تنميةةةة قةةةدرات اعضةةةاء هيئةةةة
التدريل -كلية التمريض– جامعة االسكندرية – يونيو .2005
إجتياز دورة مهارات األتصال– مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريل– كلية
التمريض – جامعة االسكندرية أتسطل .2005
إجتياز دورة مهارات التفكير– مركز تنمية قدرات اعضاء هيئةة التةدريل– كليةة
التمريض – جامعة االسكندرية  -أكتوبر .2005
إجتيةةاز دورة تدريبةةة بمعهةةد أعةةداد القةةادة بحلةةوان – جامعةةة اإلسةةكندرية– ينةةاير
.2008
إجتيةةةاز دورة أداب وسةةةلوكيات المهنةةةة– مركةةةز تنميةةةة قةةةدرات اعضةةةاء هيئةةةة
التدريل– كلية التمريض – جامعة االسكندرية – اتسطل .2008
إجتيةةاز دورة تنظةةيم المةةؤتمرات العلميةةة – مركةةز تنميةةة قةةدرات اعضةةاء هيئةةة
التدريل– كلية التمريض – جامعة االسكندرية– أكتوبر .2009
إجتيةةاز دورة اسةةتخدام التكنولوجيةةا فةةي التةةدريل– مركةةز تنميةةة قةةدرات اعضةةاء
هيئة التدريل -كلية التمريض – جامعة االسكندرية – أكتوبر .2009
إجتياز دورة معايير الجودة في العملية التعليميةة – مركةز تنميةة قةدرات اعضةاء
هيئة التدريل -كلية التمريض – جامعة االسكندرية – نوفمبر .2009
إجتياز دورة النشر الةدولي للبحةوث العلميةة– مركةز تنميةة قةدرات اعضةاء هيئةة
التدريل -كلية التمريض – جامعة االسكندرية  -نوفمبر .2009
إجتيةةاز دورة المخرجةةات التعليميةةة المسةةتهدفة وأعةةداد خةةرا المةةنه)– مركةةز
تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريل -كلية التمريض – جامعة االسكندرية  -مايو
.2011
إجتيةةاز دورة نظةةم ادارة المراجةةع البحثيةةة العلميةةة– مركةةز تنميةة قةةدرات اعضةةاء
هيئة التدريل– كلية التمريض – جامعة االسكندرية – اتسطل .2012
إجتياز دورة كتابة التقارير العلميةة بالتبةادل مةع الهئيةة األلمانيةة للتبةادل العلمةي
 –DAADنوفمبر .2012
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إجتيةةاز دورة جةةودة الورقةةة اإلمتحانيةةة– وحةةدة دةةمان الجةةودة– كليةةة التربيةةة
النوعية– جامعة اإلسكندرية– ديسمبر.2012
إجتياز دورة مهام منسقي وحدات دةمان الجةودة– وحةدة دةمان الجةودة– كليةة
التربية النوعية– جامعة اإلسكندرية– مارس .2013
إجتياز دورة اعداد الخطة السنوية للمراجعة الداخلية – مركةز دةمان الجةودة –
كلية الهندسة-جامعة اإلسكندرية– ابريل .2013
إجتيةةاز دورة طبيعةةة اإلبةةداع وقةةدرات التفكيةةر اإلبةةداعي– وحةةدة دةةمان الجةةودة-
كلية التربية النوعية– جامعة اإلسكندرية– فبراير .2014
إجتياز دورة الردا الوظيفي وأداء العمةل– وحةدة دةمان الجةودة– كليةة التربيةة
النوعية– جامعة اإلسكندرية– يونيو.2014
إجتيةةةاز دورة ادارة القوافةةةل الخدميةةةة– وحةةةدة دةةةمان الجةةةودة– كليةةةة التربيةةةة
النوعية– جامعة اإلسكندرية– يونيو.2014
إجتيةةةاز دورة نظةةةم تقيةةةيم اداء القيةةةادات األكاديميةةةة والعةةةالمين– وحةةةدة دةةةمان
الجودة– كلية التربية النوعية -جامعة اإلسكندرية– يونيو.2014
إجتيةةةاز دورة إدارة األزمةةةات والكةةةوارث– مركةةةز تنميةةةة قةةةدرات اعضةةةاء هيئةةةة
التدريل– كلية التمريض – جامعة االسكندرية – يونيو .2015
إجتيةةةاز دورة إدارة الوقةةةا واإلجتماعةةةات– مركةةةز تنميةةةة قةةةدرات اعضةةةاء هيئةةةة
التدريل -كلية التمريض – جامعة االسكندرية – يونيو .2015
إجتياز دورة اإلدارة الجامعية– مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريل– كليةة
التمريض – جامعة االسكندرية – يونيو .2015
إجتيةةاز دورة إجتيةةاز دورة الجوانةةب القانونيةةة والماليةةة فةةي األعمةةال الجامعيةةة–
مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريل -كلية التمريض – جامعةة االسةكندرية
– يونيو .2015
إجتيةةةاز دورة نظةةةام السةةةاعات المعتمةةةدة– مركةةةز تنميةةةة قةةةدرات اعضةةةاء هيئةةةة
التدريل– كلية التمريض – جامعة االسكندرية – يوليو .2015
اجتياز عده دورات داخل مركةز تطةوير التعلةيم –جامعةه فةاروس -للعةام الجةامعي
2016/2015-2015/2014وهي كالتالي:
1-Learing Styles.
2- Interactive Learning.
3-Motivaton Strategies and Feedback.
4-Academic Integrity.
5-Syllabus Design and Construction.
6-Managing Lectures.
7-Student Assessment(Part1).
8- Student Assessment(Part2).

مهام إدارية والنشاط األكاديمي :
 عضو بكنترول الفرقة الرابعة -كلية التربية النوعية -جامعة االسكندرية -للعام
الجامعي .2011/2010
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مرشد اكاديمي عن فصل الخريف -لمرحلة الماجستير – قسم التربية الفنية-
كلية التربية النوعية-جامعة االسكندرية -للعام الجامعي.2011/2010
مرشد اكاديمي عن فصل الربيع  -لمرحلة الماجستير – قسم التربية الفنية-
كلية التربية النوعية-جامعة االسكندرية -للعام الجامعي.2011/2010
اعداد الجداول الدراسية – قسم التربية الفنية -كلية التربية النوعية -جامعة
االسكندرية -للعام الجامعي.2012/2011
عضو بلجنه المكتبة -كلية التربية النوعية-جامعة االسكندرية -للعام الجامعي
.2012/2011
المشاركه في االعداد للمؤتمر العلمي السنوي– قسم التربية الفنية -كلية التربية
النوعية -جامعة االسكندرية -للعام الجامعي.2012/2011
مستشار اللجنه االجتماعية والرحالت -كلية التربية النوعية -جامعة
االسكندرية -للعام الجامعي .2012/2011
المشاركه في االعداد لمعرض الملتقي البيئي السادس تحا عنوان ( االداره
المتكامله للمخلفات الصلبه  -كلية التمريض – جامعة االسكندرية  -للعام
الجامعي .2012/2011
االشراف علي التدريب الصيفي ( قصر ثقافه  26يوليو  -االسكندرية -للعام
الجامعي .2011/2010
المشاركه في اعداد وودع اسئله امتحانات القدرات للثانوية العامة -كلية
التربية النوعية-جامعة االسكندرية -للعام الجامعي .2011/2010
المشاركه في االعداد لمعرض ( نوعيه – 2012مركز االبداع – االسكندرية-
ابريل .2012
عضو لجنه تحكيم معرض الفنون التشكيلية – دمن فعاليات المهرجان الثقافي
الفني االول لجامعة االسكندرية-مجمع االنشطة الطالبية -االسكندرية-
نوفمبر.2011
امين مجلل قسم التربية الفنية -كلية التربية النوعية-جامعة االسكندرية -للعام
الجامعي .2012/2011
نا ب ر يل كنترول الفرقه الرابعه  -كليه التربية النوعية-جامعة االسكندرية -
للعام الجامعي .2012/2011
مرشد اكاديمي عن فصل الربيع -لمرحله الماجستير – قسم التربية الفنية -كلية
التربية النوعية-جامعة االسكندرية -للعام الجامعي.2012/2011
ر يل كنترول  -كلية التربية النوعية-جامعة االسكندرية-للعام
الجامعي.2013/2012
المشاركه في االشراف علي مؤتمر ( الملتقي الثاني لسوق العمل لخريجي
كلية التربية النوعية -جامعة االسكندرية -ديسمبر .2012
المشاركه في اعداد وودع اسئله امتحانات القدرات للثانوية العامة -كلية
التربية النوعية -جامعة االسكندرية  -للعام الجامعي .2012/2011
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ر يل فريق عمل متابعه الموقع االليكتروني الخاص بوحده الجوده -كلية
التربية النوعية -جامعة االسكندرية -للعام الجامعي.2012/2011
المشاركه في اعداد وودع اسئله امتحانات القدرات للثانوية العامة -كلية
التربية النوعية -جامعة االسكندرية -للعام الجامعي .2013/2012
مرشد اكاديمي عن فصل الربيع  -لمرحله الماجستير – قسم التربية الفنية-
كلية التربية النوعية -جامعة االسكندرية  -للعام الجامعي.2013/2012
مستشار اللجنه االجتماعية والرحالت -كلية التربية النوعية-جامعة
االسكندرية-للعام الجامعي .2013/2012
االشراف علي تنسيق معرض ( نوعيتي – مصريتي – يوم في حب مصر
لخريجي كلية التربية النوعية-جامعة االسكندرية-اكتوبر.2013
منسق وحده  -MISكلية التربية النوعية -جامعة االسكندرية -للعام الجامعي
.2013/2012
االشراف علي تنسيق معرض (نوعيه- %100مركز الحريه للبداع-
االسكندرية -مارس .2014
عضو دمن اعضاء لجنه خدمه المجتمع وتنميه البيئه  -كلية التربية النوعية-
جامعة االسكندرية  -للعام الجامعي.2014/2013-2013/2012
مرشد اكاديمي عن فصل الربيع-لمرحله الدكتوراه – قسم التربية الفنية -كلية
التربية النوعية -جامعة االسكندرية -للعام الجامعي.2014/2013
االشراف دمن لجنه السمينار للفصل الدراسي الثاني -قسم التربية الفنية -كلية
التربية النوعية -جامعة االسكندرية -للعام الجامعي.2014/ 2013
عضو بمجلل قسم التربيه الفنيه -كلية التربية النوعية-جامعة االسكندرية-
للعام الجامعي .2014/2013
ر يل كنترول قسم التربيه الفنيه(االربع سنوات  -كلية التربية النوعية-جامعة
االسكندرية للعام الجامعي .2014/2013
االشراف علي تنسيق معرض( فنون تشكيلية -لحنه االسر والحصول علي
كليه التربية النوعية-جامعه االسكندريه-للعام
المركز االول-
الجامعي.2014/2013
مستشار لجنه االسر-كلية التربية النوعية-جامعة االسكندرية -للعام الجامعي
.2014/2013
را د اسره (ارابيسك -كلية التربية النوعية-جامعه االسكندريه -للعام الجامعي
.2013/2012
را د اسره (ميروزا -كليه التربية النوعية-جامعة االسكندرية -للعام الجامعي
.2014/2013
اعداد تشكيل لجان التصحيح( النظري والتطبيقي  -قسم التربية الفنية -كلية
التربية النوعية -جامعة االسكندرية  -للعام الجامعي.2014/2013
توصيف برنام) التثقيف بالفن وتنميه المجتمع  -قسم التربية الفنية  -كلية
التربية النوعية -جامعة االسكندرية -للعام الجامعي.2014/2013
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امين مجلل كلية الفنون والتصميم -جامعة فاروس -للعام الجامعي
.2016/2015،2015/2014
را د النشاط الطالبي -كلية الفنون والتصميم -جامعة فاروس -للعام الجامعي
.2016/2015،2015/2014
مديرا للجوده -كلية الفنون والتصميم -جامعة فاروس -للعام الجامعي
.2016/2015
نا ب ر يل الكنترول  -كلية الفنون والتصميم -جامعة فاروس -للعام الجامعي
.2015/2014
ر يل الكنترول  -كلية الفنون والتصميم -جامعة فاروس -للعام الجامعي
.2016/2015
مراجع خارجي للجوده بتكليف من إدارة جامعه فاروس -قسم كهرباء -كليه
الهندسه -خريف .2014
مراجع خارجي للجوده بتكليف من إدارة جامعه فاروس –كليه العالج الطبيعي
ربيع .2015مراجع خارجي للجوده بتكليف من إدارة جامعه فاروس –كليه الفنون والتصميم
خريف .2015منسق لوحده التدريب المهني ورياده االعمال بين كليه الفنون والتصميم
ومركز ) (TOTالخاص بجامعه فاروس للعام الجامعي .2016/2015

المعارض الفنية:
معارض جماعية
 معرض(فن كلية التربية النوعية بمركةز محمةود سةعيد للمتةاحف باإلسةكندرية -
.2001
 معرض(فنون تشكيلية – كلية التربية النوعية جامعة طنطا .2003 -
 معرض(فنانات سكندريات  -قصر ثقافةة األنفوشةى -قاعةة نةاجى باإلسةكندرية -
مارس.2004
 معرض(فنانات سكندريات  -قصر ثقافة األنفوشى  -قاعة نةاجى باإلسةكندرية –
مارس .2005
 معرض(صةةالون نةةاجي التاسةةع للشةةباب  -قصةةر ثقافةةة األنفوشةةي -قاعةةة نةةاجي
باإلسكندرية – .2005
 معرض(احتفاليةةةة محمةةةود سةةةعيد بمركةةةز محمةةةود سةةةعيد للمتةةةاحف والمعةةةارض
باإلسكندرية .2005 -
 معرض(ملتقةةةةي فنةةةةاني الثورالثالةةةةع  -قصةةةةر ثقافةةةةة األنفوشةةةةي -قاعةةةةة نةةةةاجي
باإلسكندرية  -مارس .2006
 معرض (جامعة سانجورا بمناسبة مرور 100عام مركز اإلبداع  -اإلسكندرية-
مارس .2006
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معةةرض (المهرجةةان التشةةكيلي الثالةةع للجمعيةةه االهليةةه للفنةةون الجميلةةه مركةةز
اإلبداع  -اإلسكندرية .2006 -
معرض(اعضاء هيئه التدريل ومعاونيهم –قسم التربيه الفنيةه -دةمن فاعليةات
بينالي االسكندريه الةدوره 23لةدول حةوض البحةر المتوسة ( اليوبيةل الةذهبي -
.2006
معرض ( فنةون سةكندريه  -قصةر ثقافةة األنفوشةي -قاعةة نةاجي باإلسةكندرية -
يوليو.2006
معةةةةرض (األبةةةةداعات الفنيةةةةة السةةةةكندرية – 2المركةةةةز الروسةةةةى اإلسةةةةكندرية-
ابريل.2009
معةرض (األبةداعات الفنيةةة السةكندرية – المركةز الروسةةى اإلسةكندرية  -نةةوفمبر
.2011
معرض (صالون الخريف  -قـصر الـتـذوق -سيدي جابر اإلسكندرية.2011-
معرض (ابيض واسود  -صالون األعمةال الصةويرة  -نقابةة الفنةانين التشةكيليين
اإلسكندرية.2012-
معرض (عبير المتوس -أوبرا القاهرة -مارس .2012
معرض ( ملتقي فناني الثوةر السةنوي التاسةع  – -مركةز اإلبةداع– اإلسةكندرية-
مايو2012
معرض (نوعية  2012مركز اإلبداع – اإلسكندرية.2012 -
معرض مصر بعيون مبدعيها -تجارب ابداعية  – 2مركز اإلبداع– اإلسةكندرية-
اتسطل.2012
معةرض جامعةة اإلسةكندرية دةمن فعاليةات مةؤتمر( الصةحة أبنةة كةل العلةوم –
المؤتمر السنوي لكلية الطب  -كلية الطب جامعة اإلسكندرية– ديسمبر .2012
معرض(صةةةةالون الربيةةةةع - 2قةةةةـصر الـتةةةةـذوق -سةةةةيدي جةةةةابر اإلسةةةةكندرية-
مارس.2013
معةةةرض (األبةةةداعات الفنيةةةة السةةةكندرية – المركةةةز الروسةةةى اإلسةةةكندرية مةةةايو
2013
معرض(ابةةداعات تشةةكيلية %100نوعيةةة – دةةمن فعاليةةات االحتفةةال باليوبيةةل
الفضي لكلية التربيةة النوعيةة -جامعةة اإلسةكندرية-مركةز األبةداع –اإلسةكندرية-
مارس .2014
معةةرض ( صةةالون النسةةجيات األول  -قصةةر الفنةةون -دار األوبةةرا – القةةاهرة–
مارس .2014
معرض (السفينه الفني -كنيسه العذراء سموحه-االسكندرية-سبتمبر.2014

معارض خاصة:
 معرض(رؤى نسجية – أتيليه اإلسكندرية -مايو .2004
 معرض(نسجيات نوعية – قاعة حورس -كلية التربية الفنية بالزمالةك  -فبرايةر
.2005
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معرض (أصـباغ وألةـوان قةـصر الـتةـذوق -سةيدي جةابر اإلسةكندرية  -سبةـتمبر
.2007
معةةةرض (رؤيةةةة حديثةةةة للرمةةةوز الشةةةعبية كقيمةةةة تشةةةكيلية وتوظيفهةةةا إلثةةةراء
المشوولة النسجية  -كلية الفنون الجميلة -جامعة اإلسكندرية -مايو .2012
معرض (اإلمكانةات التشةكيلية للمثلةع عبةر العصةور وأثرهةا فةي تصةميم المعلقةة
النسيجية  -كلية الفنون الجميلة -جامعة اإلسكندرية -ديسمبر .2014
معةةرض (دور السةةداء واللحمةةة فةةي تحقيةةق نظةةم ايقاعيةةة بةةين الشةةكل واألردةةية
مسةةتمد مةةن الفةةن اإلسةةالمي الهندسةةي واإلدراك البصةةري الكلةةي  -كليةةة الفنةةون
الجميلة -جامعة اإلسكندرية -اكتوبر .2015


معارض طالبية اشرفا عليها:
 معةةرض (رؤي مةةن التةةراث النسةةجي لطةةالب الفرقةةة الثالثةةه والرابعةةة قةةـصر
الـتـذوق -سيدي جابر اإلسكندرية – يونيو.2006
 معةةةرض (أصةةةباغ وألةةةوان نسةةةجية لطةةةالب الفرقةةةة األولةةةي والرابعةةةة اتيليةةةة
اإلسكندرية – مارس.2012
 معةةةرض فنةةةي ( اعةةةادة تةةةدوير المخلفةةةات الورقيةةةة – مةةةؤتمر اإلدارة المتكاملةةةه
للمخلفات الصلبة -أبريل .2012
 معةرض (الكةوالج فكةروفن لطةالب الفرقةةة الرابعةة – نقابةة الفنةانين التشةةكيلين-
اكتوبر .2012
 معةةرض (تصةةميمات زخرفيةةة مسةةتوحاة مةةن رمةةوز الكلةةيم والسةةجاد الشةةرقي
لطالب الفرقة الثانية والرابعة – قصر التذوق سيدي جابر -يونيو .2013
شهادات تقدير:








األشتراك في ورشة العمل الذي يمثل جامعة اإلسكندرية في اسبوع شباب
الجامعات بجامعة المنصورة -فبراير .2005
االشتراك في تصميم ديكور خلفية المسرح للحفل الفني للكلية – مركز اإلبداع
باالسكندرية – مارس .2006
االشتراك في معرض ( اإلسكندرية  ..سحر البحر ..سحر التاريخ بمناسبة عيد
االسكندرية القومي -قصر ثقافة االنفوشى.2006 -
تنسيق وتنظيم معرض األسر للفنون التشكيلية ومستشار اللجنة االجتماعية
والرحالت -كلية التربية النوعية -جامعة االسكندرية.2011/2010 -
دعم وتنفيذ انشطة رعاية الشباب -كلية التربية النوعية -جامعة االسكندرية-
.2012
عرض تقديمي لبحع علمي في المؤتمر العلمي الثاني لقسم التربية الفنية –
كلية التربية النوعية – للعام جامعي.2013/2012 -
تنسيق المعرض المصاحب للملتقي الثاني لسوق العمل لخريجي كلية التربية
النوعية – جامعة اإلسكندرية – .2013/2012
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المشاركة في فعاليات حفل اليوبيل الفضي – كلية التربية النوعية – جامعة
اإلسكندرية.2013 -
تنفيذ انشطة الطال ع للعام المالي .2014/2013
تنفيذ انشطة الهدف الثاني ( تطوير الجهاز األداري بما يحقق معايير األعتماد
للربع األول والثاني والثالع من مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد (
) CIQAPفي دورته الثامنة بالكلية التربية النوعية – جامعة اإلسكندرية -للعام
الجامعي .2014 /2013
را د االنشطة الطالبية – كلية الفنون والتصميم – جامعة فاروس -للعام
الجامعي .2015/2014

المقتنيات الفنية






مقتنيات بكلية التربية النوعية -جامعة طنطا.
مقتنيات بكلية التربية النوعية الدقي -جامعة القاهرة .
مقتنيات بقصر التذوق بسيدي جابر-االسكندريه.
مقتنيات لدي افراد في مصر والخارج.
اهتمامات خاصة في مجال التصميمات والطباعة والنسي) واألشوال الفنية.
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