 السيرة الذاتية
بيانات شخصية:
اإلســم  -:دعاء محمود مرسي قطب
مواليد اإلسكندرية
البريد اإللكترونيdoaakotp@hotmail.com:
موبايل2201451210-:

المؤىالت العلمية:

 دكتوراه الفلسفة في التربية الفنية .0226
 ماجستير التربية الفنية"قسم الرسم والتصوير""0222
 بكالوريوس التربية النوعية جامعة اإلسكندرية ،2666قسم التربية الفنية بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.
الوظيفة-:
 مدرس الرسم والتصوير بكلية التربية النوعية – جامعة أسوان

الخبرات -:

 مدرس بكلية التربية النوعية – جامعة أسوان – .0221
 قمت بتصميم شعار (كلية التربية النوعية  -جامعة أسوان ) الحالي .0221
 قمت بتدريس المقررات اآلتية


الرس ــم – التشـ ـريم (م ــا) الفـ ـ ) – منظ ــور الرس ــم ال ندس ــي – 

الفرقة األولي

تاريخ ونظريات التربية الفنية – نحت2


التصوير – 2نحت – 0تاريخ الف



الفرقة الثانية



التصوير-0نحت-3الحاسب اآللي في التخصص



الفرقة الثالثة

 رئيس ل نة تحكيم مسابقة الرسـم ( لمحات م ال ند-أسوان  )0223سفارة ال ند.
 تنفيذ الورشة التدريبية لتنمية م ارات العاملي ال دد بفرع ثقافة أسـوان .0222
 تنفيــذ ومحاةــرة الورشــة التدريبيــة (معــايير إعــداد الورقــة ا متحانيــة – ألعضــاء ىي ــة التــدريس بكليــة التربيــة النوعيــة-
جامعة أسـوان .)0222


المشــاركة بمــؤتمر كليــة التربيــة النوعيــة – جامعــة عــي شمس"الدراســات النوعيــة ومتطلبــات الم تمــع وســوق العمــل –
.0222

 تنظيم وتنسيق المعارض السنوية للقسم بالكلية.
 معرض خاص بمقرر التصوير .0222
 دورة تدريبية (استراتي يات التعليم والتعلم -مركز ةمان ال ودة – جامعة أسوان)
 ش ادات اتمام دورات (مركز تنمية قدرات أعضاء ىي ة التدريس والقيادات)
 نظم ا متحانات وتقويم الطالب  ،التخطـي ا سـتراتي ي ،معـايير ال ـودة فـي العمليـة التدريسية،ورشـة العمـل الخا ـة
بمشروعات ا) ICTPوتفعيل البريد ا لكتروني.
 أخصائي ثقافي وفني أو) كلية التربية النوعية جامعة اإلسكندرية تعيي أوائل خري ي ال امعات المصرية
 خبرة في التدريس بكلية التربية النوعية منذ سنة التخرج في م ا) التخصص منذ عام .0222
 ش ادة اتمام كورس " "Photoshopا كاديميو العربية للعلوم والتكنولوجيا .0222
 تصميم شعار مركز الخدمو العامة بكليـة التربيـة النوعيـة – جامعـة ا سـكندريو وكـذلص تصـميم اعالنـات ا نشـطو داخـل
المركز م ورش عمل ودورت.
 ا شراف علي الم لة الفنية بالكلية وتحكيم مسابقة ال رافيص.
 ا شراف علي ورشة عمل الرسم (ر اص،فحم) بكلية التربية الرياةية بنات جامعة ا سكندريو وتحكيم ا.
 ش ـ ادة اتم ــام دورة مب ــادالء جــودة ا دارة الش ــاملو بمرك ــز تنميــة ق ــدرات أعض ــاء ىي ــة الت ــدريس والقي ــادات – جامع ــة
ا سكندرية  -مارس .0222
 ش ادة اتمام دورة معـايير ال ـودة فـي العمليـة التعليميـة بمركـز تنميـة قـدرات أعضـاء ىي ـة التـدريس والقيـادات – جامعـة
ا سكندرية -يونيو.0222
 الش اده الدوليو جادة اللغة اليابانيو المستوال الرابع""JLPT

الخبرات التدريسية:
 خبرة في التدريس بكلية التربية النوعية –منذ سنة التخرج.

عنوان الرسالة:

 رسالة الدكتوراه بعنـوان"ات اىات التحديث في الف الياباني المعا ر كمدخل لتطوير تدريس التصوير في
كليات التربية النوعية.
 رسالة الماجستير بعنوان"القيم الفنية للتصوير الياباني القديم وأثره علي الف الحديث كمدخل إنتاج أعمـا) فنية

اللغات:

 العربية:اللغة األم

 اإلن ليزية:جيد جدا
 اليابانية:جيد
المعـارض:
 معرض رواد قاعة اإلبداع بقصر التذوق بسيدال جـابر .2663


الون ناجي السنوال للشباب"الصالون الخامس" 0222للتصوير الزيتي.



الون شباب األتيلية .0222



الون ناجي السادس قصر ثقافة األنفوشي .0222

 معرض اإلسكندرية في عيون أبنائ ا قصر ثقافة األنفوشي قاعة ناجي .0220


الون ناجي السنوال السابع للشباب .0220

 معرض فنانات سكندريات الدورة الثانية .0222
 المعرض التشكيلي لإلبداع المركز الروسي للثقافة والعلوم إبريل .0225
 معرض أعما) فناني مصريي وجزائريي وليبيي المركز الروسي للثقافة والعلوم با سكندرية  06مارس .0226
 معرض اإلبداعات الفنية إسكندرية  0المركز الروسي للثقافة والعلوم مارس/إبريل .0226
 معرض اإلسكندرية في عيون الفناني مركز اإلبداع يناير .0222
 فنون سكندرية الخامس بقصر ثقافة األنفوشي قاعة ناجي يناير .0222
 اإلبداعات الفنية السكندرية ، 1المركز الروسي فبراير .0222
 معرض التصوير الضوئي رؤية عالمية للفوتوغرافيا 00مارس  0222المركز الروسي.
 اإلسكندرية عا مة السياحة العربية،قصر التذوق يوليو (.0222جائزة مالية وش ادة تقديرية).
 ا بداعات الفنية السكندرية  2نقابة التشكيليي ابريل .0222
 معرض التصوير الضوئي رؤية عالمية للفوتوغرافيا أغسطس  0222مركز محمود سعيد للمتاحف.
 معرض ابداعات الخ العربي أغسطس  0222مركز محمود سعيد للمتاحف.
 الم رجان األو) للفنون التشكيليو للمتخصصي – كلية التربية النوعية – جامعة عي شمس .0223

