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 ية: ثانيا: المؤهالت العلم

 الدرجة العلمية
سنة الحصول على 

 الدرجة
 الجامعة / المؤسسة التعليمية

 جامعة حلوان –كلية التربية الفنية  2013 الفلسفة فى التربية الفنية دكتوراه

 جامعة حلوان –كلية التربية الفنية  2005 التربية الفنية ماجستير

تكميمى الدراسات العميا ال دبموم 
 جامعة حلوان –كلية التربية الفنية  1111   ةفى التربية الفني

-التربية النوعية  بكالوريوس
 شعبة التربية الفنية

 جامعة بنها –كلية التربية النوعية  1111

 

 :في األكاديمي ثالثا" : التدرج الوظي

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظيفة

 مدرس
تخصص الرسم    –بقسم التربية الفنية 

 والتصوير
 جامعة بنها –كلية التربية النوعية  2013

 مدرس مساعد
تخصص الرسم      –بقسم التربية الفنية 

 والتصوير
 جامعة بنها –كلية التربية النوعية  2005

 معيده
تخصص الرسم    –بقسم التربية الفنية 

 والتصوير
 جامعة بنها –كلية التربية النوعية  2000

 

 التخصص العام : التربيه الفنيه
 الرسم والتصوير:  التخصص الدقيق
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عات / مشرو في مجال نظم إدارة الجودةواالنشطه وورش العمل : الدورات التدريبية رابعا 

 : تطوير التعليم

 ( في الفترة منلمؤسسات التعليم العالى توصيف البرامج وخرائط المنهجرة تدريبية بعنوان )دو -

 ئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد .الهيمعتمده من  – 2013 اكتوبر 1:  7   

            12:  11( في الفترة من التخطيط االستراتيجى لمؤسسات التعليم العالىرة تدريبية بعنوان )دو -

 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد .معتمده من  2013 نوفمبر    

معتمده  2013نوفمبر  27:  26سى( فى الفتره من دورة تدريبية بعنوان )التقييم الذاتى المؤس -

 من الهيئه القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.

ديسمبر  10:  1فى الفتره من  دوره تدريبية بعنوان )المراجعه الخارجية لمؤسسات التعليم العالى( -

 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد .معتمده من  2013

 .جامعة بنها-بكلية التربية النوعية 2013توصيف المقررات اكتوبر ورشة عمل  -

 .2016جامعة بنها  –كلية التربية النوعية –ورشة عمل معايير جودة الورقة االمتحانية  -

 جامعة بنها . –كلية التربية النوعية  –توصيف البرامج والمقررات الدراسيه ورشة عمل  -

 جامعة بنها. –كلية التربية النوعية  –ى تحديث الهيكل التنظيمورشة عمل  -

 جامعة بنها. –ورشة عمل تحديث الرؤية والرساله لكلية التربية النوعية  -

 جامعة بنها. –عضو مجلس ادارة وحدة ضمان الجوده بكلية التربية النوعية  -

 جامعة بنها. –عضو فريق وحدة ضمان الجوده واالعتماد بكلية التربية النوعية  -

  –التربية النوعية  كليهب منسق معيار المعايير االكاديمية وتوصيف البرامج والمقررات الدراسيه -

 . جامعة بنها

 . جامعة بنها –التربية النوعية كلية عضو وحدة التخطيط االستراتيجى ب -

 . 2022-2016الفريق المركزى الدارة واعداد الخطه االستراتيجية لجامعة بنها عضو  -

 جامعة بنها. –بكلية التربية النوعية  لجنة المراجعة الداخلية عضو -

 جامعة بنها. –عضو فريق التقييم الذاتى المؤسسى بكلية التربية النوعية  -

 جامعة بنها . –ى بكلية التربية النوعية عضو فريق التحليل البيئ -

 جامعة بنها. –عضو فريق الدراسة الذاتية بكلية التربية النوعية  -

 جامعة بنها. –عضو لجنة التوثيق بوحدة ضمان الجوده بكلية التربية النوعية  -

 



 

 

 :: أنشطة تتعلق بالعملية التعليمية وخدمة المجتمع اخامس

   االشتراك فى وضع الخطه الدراسية والجداول الدراسيه لقسم التربية الفنية بكلية التربية

 النوعيه جامعة بنها

 لمعارض الفنية الخاصة بالكلية فى النشاط الفنى للجامعةاالشراف على العديد من ا 

 المشاركة فى االنشطه الطالبية واالسر 

 ة الفنية وكذلك الكنتروالت النظرية المشاركة فى اعمال الكنترول التطبيقى لقسم التربي

 بالكلية وكنترول الدراسات العليا

 لجنة العالقات الثقافية – عضو العديد من اللجان بالكلية منها لجنة الدراسات العليا 

  االشراف على تدريب الطالب بورش عمل بالكلية والجامعة 

 المشاركة فى اعمال تجميل الكلية وقسم التربية الفنية 

 المشاركه فى االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه بقسم التربية الفنية 

 ور دورة وحض -عضو فريق جامعة الطفل التابعة الكاديمية البحث العلمىTOT باالكاديمية 

 

 : التي تم تدريسها التدريسية مقررات: ال ا  سادس

  مادة اشغال الخشب -مادة التصوير  -مادة الرسم )مقررات بقسم التربية الفنية تدريس - 

 مادة النحت - مادة االشغال الفنية - مادة طباعة المنسوجات - مادة النسيج - مادة التصميم

 تذوق الفنون التشكيلية لقسم تكنولوجيا التعليم وقسم االعالم التربوى ( مادة مادة الخزف -

 االشراف على طالب التربية العملية 

 

 : دورات تدريبية أخرى : اسابع

 :دورات مشروع تنمية قدرات أعضبء هيئة التدريس والقيبدات بجبمعة بنهب

  التدريس  -اجعة الخارجية التقييم الذاتى والمر -استخدام التكنولوجيا فى التدريس ) دورة

 -تصميم مقرر  - أخالقيات وأداب المهنه -مهارات التفكير  -أساليب البحث العلمى  -الفعال 

 ( اجتياز دورة اعداد المعلم الجامعى -مهارات العرض الفعال 

 

 مجبل اللغه االنجليزيه والحبسب االلي:دورات في 

  ( اجتياز اختبار اللغة االنجليزيةTOFEL من ) )2001معهد )أمد إيست 

 (الحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب االلى ICDL  )2012 

 ( اجتياز دورةICTP )SPREAD SHEETS) )2012  

 ( اجتياز دورةICTP )E-Word processing) )2012  


