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                                                                 أحمد الدمرانى أبو زيد البسيونى : ــــماالس

 مصرى الجنسية :

 اإلسكندريةمحافظة   - 19/11/1972 تاريخ وجهة الميالد :

 27211190201158 ى :ـــقومالم ــرقال

 2329122226رقم اإلقامة : 

     A22855701رقم جواز السفر :

  متزوج الحالة األجتماعية :

 استاذ مساعد  الوظيفة :

      ة ـة فنيـتربي التخصص :

 بنين -الكلية الجامعية بالقنفذة مكان العمل : 

  ahmed.eldam @yahoo.com: اإللكترونىالبريد 

       0538345765 محمول :

 

 الحاصل عليها :العلمية ت المؤهال

 م1996 "ممتاز"بتقدير   األول  –ىالعالوزارة التعليم  –كلية التربية النوعية  -التربية الفنية بكالوريوس    -

 م 1997" ممتاز "بتقدير  –جامعة حلوان –كلية التربية الفنية  – التكميليدبلوم الدراسات العليا  -

 م2003جامعة حلوان  –تخصص خزف –تربية الفنية كلية ال –درجة الماجستير  -

 "تزاوج الزجاج والمعادن كمصدر إلثراء المسطحات الخزفية "  بعنــــوان :     

 م2007جامعة حلوان   -كلية التربية الفنية  –تخصص خزف  –التربية الفنية  فيالفلسفة  دكتوراهدرجة  -

جماليا باستخدام تقنيات تجمع الطالء الزجاجى فى ضوء  إ ثراء أسطح األشكال الخزفية" بعنــــوان :     

 مع التوصية بالطباعة على نفقة الجامعة . "االتجاهات الفنية المعاصرة 

  الدورات التدريبية :

 م2004دورة أعداد المعلم الجامعى   -

 مICDL"   "2006الحاسب اآللى  دورة أعداد مهارات  -

 م2006 دورات تطوير األداء الجامعى  -

 رات األتصال الفعالمها -

 التدريس الفعال -

 التدريس بالتقنية -

 مهارات العرض الفعال -

 مهارات التفكير -

 أخالقيات و آداب المهنة -

 م2009/2010دورات تطوير األداء الجامعى  -

 النشر العلمى -

 معايير الجودة -

 الجوانب المالية والقانونية فى األعمال الجامعية -

 التخطيط االستراتيجى -

 التنافسية والعالميةمشروعات البحوث  -

 تطبيق المعايير األكاديمية للبرنامج التعليمى -

 الكلية الجامعية بالقنفذة  -

 الكلية الجامعية القنفذة-طالب  –الكلية الجامعية  هـ 1436  بناء االختبارات التحصيلية  -

 ةالكلية الجامعي القنفذة -طالب  –الكلية الجامعية  هـ 1437  التعليم القائم على األداء -

 



 الكلية الجامعية القنفذة -طالب  –الكلية الجامعية  هـ1438 ورشة معايير الجودة " ملف المقرر" -

 -طالب  –الكلية الجامعية  هـ  1438 ورشة السيرة الذاتية وطريقة أعداد الرؤية والرسالة -

 الكلية الجامعية القنفذة

 طة :ـاألنش

م حتى 1999" صالون الشباب من الحادى عشر أحد شباب الفنانين المشاركين فى " موسوعة الشباب  -

 م2003قطاع الفنون التشكيلية   -، وزارة الثقافة م " الجزء الثالث 2003الخامس عشر 

 م2006 جامعة المنصورة – منسق كرنفال أسبوع شباب الجامعات العربية األول -

لمواجهة متطلبات  طن العربىالمؤتمر العلمى ) تطوير التعليم النوعى فى مصر والو فعالياتالمشاركة فى  -

 م2008 جامعة المنصورة -كلية التربية النوعية "  ة" رؤى إستراتيجي( سوق العمل فى عصر العولمة 

 م2009المشاركة فى أعداد معرض الفن التشكيلى على هامش األسبوع التاسع لشباب الجامعات المصرية  -

 م2009( مركز النيل لألعالم والتعليم والتدريب  المشاركة بدورة تدريبية ) استغالل المخلفات المنزلية -

 م2010و

على مولد المقررات االلكترونية الذكى الخاص بوحدة التعليم ( مادة الخزف ) مقرر الكترونى نشر  -

 se generator intelligent cour( www.mans.edu.eg/icg/ جامعة المنصورة  ) -االلكترونى 

 م2009

اإلشراف على رسالة ماجستير بـعنــوان : ) جماليات الزخارف اإلسالمية فى العصر الفاطمى ودورها فى  -

  م2009معالجة األسطح الخزفية ( 

 م2011م/2010المشاركة كرائد أسرة ) المستقبل ( ضمن أنشطة أتحاد الطالب  -

 لبات جامعة ام القرى " المؤتمر العلمى الخامس"المشاركة في اللقاء العلمى التحضيرى لطالب وطا -

 جامعة أم القرى فن تشكيلى  العابدية -جامعة أم القرى  هـ1435-هـ 1434  -

 "لعاشرالمشاركة في اللقاء العلمى التحضيرى لطالب وطالبات جامعة ام القرى " المؤتمر العلمى ا -

 امعة أم القرىج فن تشكيلى  العابدية -جامعة أم القرى  هـ1440-هـ 1439  -

 هـ 1440الكلية الجامعية بالقنفذة  –منسق الجودة بقسم التربية الفنية  -

 هـ1440جامعة ام القرى  –منسق المشاركات واالعمال الفنية بقسم التربية الفنية  -

 

 اث :ــاألبح  

    "عدادية  المشاركة فى أعداد " فصل النشاط الفنى " دليل الطالب لألنشطة التربوية الحرة بالمرحلة اإل -

 م2008) المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية ( 

االتجاهات الحديثة فى     ) الدولى الثانى ( -ؤتمر العلمى السنوى ) العربى الخامسالمشاركة ببحث فى الم -

 تطوير األداء المؤسسى واألكاديمى فى مؤسسات التعليم العالى النوعى فى مصر والعالم العربى

الشكل الخزفى فى  وإنتاجفى تنمية مهارات تصميم  االلكترونيةفاعلية مولد المقررات " ـوان :بـعنـــــ

 م2010 ) دراسة تجريبية (" ضوء تطوير األداء المؤسسى واألكاديمى 

الدولى الثالث ( )تطوير برامج التعليم  –المشاركة ببحث فى المؤتمر العلمى السنوى )العربى السادس  -

 ى مصر والوطن العربى فى ضوء متطلبات عصر المعرفة (العالى النوعى ف

"معايير الصحة والسالمة المهنية للخزاف وأهميتها كأحد مستلزمات تطوير برامج التعليم  بعنـــــــوان :

 م2011فى التربية الفنية " 

 

 : المعارض 

 م2004سابعوال م2002والخامس م2000والرابع م1999صالون األعمال الفنية الصغيرة الثالث   -

 م2000 الخامس للخزف الدوليالقاهرة  بينالي -

 م2000 فن الخط العربي األول -

 م2005م والسابع عشر 2001الثالث عشر صالون الشباب  -

 م2011م والثانى 2007األول  النصر للفنون التشكيلية  ىملتق -

http://www.mans.edu.eg/icg/
http://www.mans.edu.eg/icg/


  م2009م والثامن 2001 بينالي بور سعيد القومي الخامس -

 م2010الرابع  مهرجان األبداع التشكيلى -

 م2012والرابع والثالثون  م2010المعرض العام الثالث والثالثون  -

 م2010ملتقى المنصورة التشكيلى األول  -

 م2011صالون الدقهلية الخامس عشر  -

 م2011صالون الخزف األول  -

 

 ز :ـوائـالج

 م2000(  الخامس ) رسم ىالقومبور سعيد  ىبينال - الجائزة التشجيعية -

 م2000بينالى بور سعيد القومى الخامس ) تصوير (  -يعية الجائزة التشج -

 م2007 ) خزف (ملتقى النصر للفنون التشكيلية  - الجائزة الثالثة -

 م2009جائزة بينالى بور سعيد القومى الثامن ) خزف (  -

 

 : العضوية

 عضو نقابة المعلمين  - الفنانين التشكيليينعضو نقابة  -

 م2009/2010 جامعة المنصورة -كلية التربية النوعية  -الخزفى  يلعضو لجنة تحكيم مسابقة التشك -

 

 

 


