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الشهادات العلمية



بكالوريوس فنون جميلة _ قسم التصميمات المطبوعة _ سنة  1999م .



ماجيستير الفنون الجميلة – جامعة األسكندرية – قسم التصميمات المطبوعة _

بكالوريوس فنون جميلة _ قسم التصميمات المطبوعة _ سنة  1999م .
تخصص تصميم وأتصال جرافيك

 2008 .موضوع الرسالة الماجستير
تصميم شعارات المحافظات فى مصر " .

:

" الهوية البصرية فى
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الدددكتوراف فددى فلسددفة الفنددون الجميلددة كليددة الفنددون الجميلددة جامعددة ا سددكنرية وقددد
وافددج مجلددس اللليددة علددى لددك بتدداري  2015/1/13وأعتمدددت مجلددس الجامعددة

الدرجة بجلسته المنعقدد فدى  2015/1/22موضدو رسدالة الددكتو ار م" مشدكالت

تصميم الصور الموحد للمؤسسات الجامعية المصرية وأرتباطها بالمحيط البيئى"

األبحاث المنشورة

ال يوجد

الدورات الدولية
الجــــــــــوائز وشهادات
التقدير وورش العمــــل
والمعــــــارض الفنيـة

عضوية النقابة
عضو فى نقابة الفنانين التشكليين من عام  1999م .

الدورات الدولية :
الدور الدولية األولى لفن الحفر بمدينة "أوربينو  "urbinoاإليطالية  .فى الفتر من
. 2001

الجــــــــــوائز وشهادات التقدير :





حاصلة على شهاد دولية للحفر – أوربينو – ايطاليا  2001م .

شهاد تقدير من معرض " أنتفاضة حتى النصر " – نقابة األطباء 2001م .

جائز أولى فى مسابقة لمكافحة األدمان بنادى روتارى– راقود 2002م.

مركز ثانى فى التصميم المطبو وشهاد تقدير بمركز األسكندرية لألبدا .
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جائز صالون ناجى بقصر ثقافة األنفوشى 2002م .








شهاد تقدير من المركز الثقافى المصري بروما لالشتراك في معرض شباب



شهاد تقدير من المركز الثقافى المصري بروما لالشتراك في معرض شباب



شهاد تقدير وشكر من المؤتمر الدولى الرابع لللية الفنون الجميلة _ جامعة

حاصلة على عدد من الشهادات فى مجال دراسة اللمبيوتر جرافيك .

حاصلة على شهاد قياد اللمبيوتر ) . ) ICTP

حاصلة على شهاد الدولية لقياد اللمبيوتر(. ) ICDL

حاصلة على التويفيل بدرجة جيد جدا (مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة) .

الجرافيك (المصري ا يطالى) 2009م.

الجرافيك (المصري ا يطالى) ا ردنى)2010م .

ا سكندرية _ للمشاركة بالتواجد ضمن فاعليات المؤتمر  2014م.

ورش العمــــل :
ورشة عمل بقسم التصميمات المطبوعة . 1999




ورشة عمل بمركز تجميل المدينة – محرم بك – األسكندرية  2003 -2002م



ورشة عمل فنية بين الفنانيين المصريين واإليطاليين  .مركز تجميل المدينة .



المؤتمر الدولى الرابع لللية الفنون الجميلة _ جامعة ا سكندرية_ تحت عنوان"

.

األسكندرية  .يوليو .2002

ثقافة الحريات فى الفنون البصرية والعمار " .2014
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المعــــــارض الفنيـة :








العديد من المعارض الملحقة بالجامعة أبتداء من . 1999
صالون ناجى – األنفوشى – األسكندرية  2000م .
صالون األعمال الصغير – القاهر . 2001

صالون ناجى – األنفوشى – األسكندرية  2001م .

صالون الشباب بأتيليه األسكندرية 2001م .

دور تدريبية عالمية فى الحفر  -أوربينو – أيطاليا  2001م.

معرض جماعى عالمى للطبعة الفنية بمدينتى فرميانو وبيجلو Fermignano

) )and peglioإيطاليا 2001م.





ترينالى اليابان للقطع الصغير للحفر  2001م .

معرض جماعى " أنتفاضة حتى النصر " نقابة األطباء – األسكندرية  2001م

معرض جماعى " رواد الفن والعطاء " بقسم التصميمات المطبوعة – األسكندرية

 2001م .





معرض بانوراما الحفر المصرى المعاصر بأتيليه القاهر  2001م .

معرض مكافحة األدمان بنادى روتارى  2002م .

معرض اليوم العالمى لمكافحة األدمان (بالفن نواجه األدمان ) قصر ت وق سيدى

جابر 2002م.





صالون ناجى – األنفوشى – األسكندرية 2002م .

معرض جماعى (قاعة الشمو للفنون التشكيلية) – القاهر  2002م .
معرض يوم الفنون الجميلة – كلية الفنون الجميلة –  2003م .
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معرض جيل 1999-1990ضمن ا حتفال باليوبيل ال هبى لللية الفنون الجميلة



معرض شباب فن الجرافيك (المصري ا يطالى ) بجامعة بفروزينونة بايطاليا



معرض ثالثية جرافيك (المصري ا يطالى ا ردنى ) بجامعة بفروزينونة بايطاليا




المشاركة فى أنشطة الوحد ات الطابع الخاص .

2007م .

والمقام بالمركز الثقافي المصري بروما 2009م .
والمقام بالمركز الثقافي المصري بروما 2010م .

المعاونة فى العملية التعليمية من عام 2000م  2012بكلية الفنون الجميلة _
قسم التصميمات المطبوعة _ جامعة ا سكندرية .

التدريس بالمرسم الصغير التابع نشطة الوحد ات الطابع الخاص .




التدريس بدورات تدريبية للتصميم الصناعى للسيارات التابع لنادى ). (BMW



تصميم جميع مطبوعات الوحد ات الطابع الخاص السنوية من _ 2009

بكلية الفنون الجميلة _ جامعة ا سكندرية.

 . 2012وك لك تصميم جميع المطبوعات الخاصة با نشطة التابعة لها
والمسابقات  .بكلية الفنون الجميلة _ جامعة ا سكندرية.



المشاركة بالحضور والتواجد بالمؤتمر العلمي الرابع لللية الفنون لجميلة جامعة
األسكندرية تحت عنوان "ثقافة الحريات في الفنون البصرية والعمار .

