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 السيرة الذاتية

 )الدرجات األكاديمية(

  جيد جدا   ير عامندرية ، الثانية بتقد، جامعة اإلسكبكالوريوس التربية النوعية قسم التربية الفنية  
 م.1994مع مرتبة الشرف ، دور يونيو 

  م.1999/2000دبلوم خاص في التربية ، كلية التربية ، جامعة اإلسكندرية ، سبتمبر 
  تخصص نسيج( جامعة طنطا األولى  –دبلوم خاص من كلية التربية النوعية )قسم تربية فنية

 م.2002/2003بتقدير امتياز لعامي 
  جامعة القاهرة  –كلية التربية النوعية الدقي  –قسم التربية الفنية  –ماجستير التربية النوعية- 

 م.2006بتقدير امتياز 
  إمتياز  تقديرب –جامعة القاهرة  –الدقي  -كلية التربية النوعية –دكتوراه فلسفه التربية النوعية

 م.2010

 األبحاث المنشورة
  اسهها علهي المؤثرات البيئية في الثقافة المصرية والعمانية واليمنية وانعكبحث علمي منشور بعنوان

م نشرة ضمن فعاليات المؤتمر الهدولي الرابهع ) الفنهون والتربيهة فهي ت-المشغوالت النسجية المعاصرة
 .2013أبريل  –امعة حلوانج -لية التربية الفنيةك -األلفية الثالثة( 

  لتشههكيلية للمفههردة النباتيههة فههي مختههارات مههن السههجاجيد الصههياتات ابحههث علمههي منشههور بعنههوان



 

تههم نشههرة ضههمن فعاليههات المههؤتمر الثههامن   – اإلسههيمية بههين اإلبههدات واإلنتهها ف دراسههة فنيههة تحليليههة
 -األردن -جامعهة اليرمهو  –كلية الفنهون الجميلهة  -للفن العربي المعاصر ) الفن في زمن متغير( 

 م.2013أبريل 
  المؤثرات البيئية والتراثية لفن النسيج القباطي واإلستفادة منه فهي إبهدات بحث علمي منشور بعنوان

تم نشرة ضمن فعاليهات المهؤتمر العلمهي الهدولي الرابهع)  -معلقة نسجيه لطفل مرحلة رياض األطفال
 .2013سبتمبر  –جامعة اإلسكندرية -كلية رياض األطفال-طفل اليوم... امل الغد( 

 من خيل مادة  الفن البيئي كمدخل مقترح لتطوير التدريب الميدانيعلمي منشور بعنوان  بحث
 –للتعليم والعلوم االجتماعية  Intcess 14المؤتمر العلمي الدولي  -  النسجيات اليدوية

 .2014فبراير  -تركيا -إسطنبول
  ي التجربهة اإلبداعيهة استلهام بعض رموز االحضهارة المصهرية القديمهة فهبحث علمي منشور بعنوان

المهؤتمر الهدولي الخهامس ) دور الفهن  تم نشرة ضهمن فعاليهات -والتذوق الفني لدي الطفل التوحدي
 .2014ابريل  –جامعة حلوان -كلية التربية الفنية -والتربية في التنمية البشرية( 

  لمؤتمر العلمي ا -تاثير التراث والبيئة في سيوه علي االقمشة اليدويةبحث علمي منشور بعنوان
 -استراليا -ملبورن  - Inseaالتنوت عبر الفن   –العالمي للبيئة الدولية للتعليم من خيل الفن 

 .2014يوليو 

االهتمامات البحثية 

 األكاديمية 

 

تشكيلية التجريب  بين الصبغات اللونية علي السداء والتراكيب النسجية  وأثرها علي متغيرات الصياتة ال
 لقة النسجيةفي بناء المع


