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 قسم/

1 

 

 تحديثالسيره الذاتيه/

 م9109 تاريخ تحديث البيانات

 فاته على احمد ابو الوفا االسم
 دكتور استاذ الوظيفه الحاليه

 انتعهيى انصُاعي القسم العلمى

 66660260010 محمول: بيانات التواصل

 dr.fatenali@yahoo.com الكترونى:بريد 
 

 النشاط م

 العربى/األفريقى/المحلىمهام على المستوى الدولى/ أوال"

0  

9  

 مهام على مستوى الجامعه: ثانيا"

0  

9  

 :الكليهمهام على مستوى  ثالثا"

 التدريس

 الفرقه الشعبه اسم المقرر م

 الثانية واالعالنالتصميم والزخرفة  تصميم بالكمبيوتر 

 الثانية التصميم والزخرفة واالعالن لغة في التخصص 

 الثانية التصميم والزخرفة واالعالن /أ9مشروع تطبيقي  

 الثانية التصميم والزخرفة واالعالن /ب9مشروع تطبيقي  

 الثالثة التصميم والزخرفة واالعالن تصميم لوحات زيتية 

 الثالثة والزخرفة واالعالنالتصميم  تصميم فنون االعالن 

 الثالثة التصميم والزخرفة واالعالن رسم تصوير قصصي 

 الثالثة التصميم والزخرفة واالعالن تاريخ تخصص 

 الرابعة التصميم والزخرفة واالعالن 4تصميم  

 الرابعة التصميم والزخرفة واالعالن تاريخ تخصص 

 الثالثة والزخرفة واالعالنالتصميم  /أ )مشاركة(3مشروع تطبيقي  

 الثالثة التصميم والزخرفة واالعالن /ب )مشاركة(3مشروع تطبيقي  

 الرابعة التصميم والزخرفة واالعالن /أ )مشاركة(4مشروع تطبيقي  

 الرابعة التصميم والزخرفة واالعالن /ب )مشاركة(4مشروع تطبيقي  

 األنشطه الطالبيه

0  

9  

 :والعلميه األخرى البحثيهاألنشطه  رابعا"

 الرسائل العلميه:االشراف على 

 خارج الجامعه داخل الجامعه  اسم الباحث الدكتوراه

    منى صبح عبد الفتاح 0

    منى جمال الدين مندور 9
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3    

4    

5    

6    

 )     (عدد الرسائلاجمالى 

 خارج الجامعه داخل الجامعه  اسم الباحث الماجستير

    أسماء عيد محمد عبد العلي 0

    منى صبح عبد الفتاح 9

    منى جمال الدين مندور 3

4    

5    

6    

 )     (عدد الرسائلاجمالى 

  البحث العلمى

 تاريخ النشر جهه النشر عنوان البحث م

 ) يذخم يبسط نتعهيى رسى انطبيعت انحيت نإلرتقاء بانقذراث اإلبذاعيت  0

 نطالب  انتعهيى انصُاعى  ( 

يجهت 

دراساث 

تربىيت 

–واجتًاعيت 

كهيت انتربيت / 

 جايعت حهىاٌ

 انعذد انثانث 

 و266٢يىنيى  

يجهت  )  فٍ انصىرة انشخصيت "انبىرتريه " عُذ فيريير (  9

دراساث 

تربىيت 

 –واجتًاعيت 

كهيت انتربيت / 

 جايعت حهىاٌ

 انعذد األول 

 و 2660يُاير 

 ) يفهىو انًُهج انكالسيكى عُذ كم   3

 يٍ " فاٌ آيك و" دافُشى و " فيريير"  ( 

يجهت 

دراساث 

تربىيت 

 –واجتًاعيت 

كهيت انتربيت / 

 جايعت حهىاٌ  

 انعذد انثاَى 

 و 2661ابريم  

يجهت  ) انباستيم بيٍ انرسى وانتصىير يٍ انروكىكى انى انتأثيريت  (   4

دراساث 

تربىيت 

 –واجتًاعيت 

كهيت انتربيت / 

 جايعت حهىاٌ  

 انعذد انرابع 

 2661اكتىبر 

يجهت  ببرايج انكًبيىتر نعُاصر يٍ انطبيعت ( ) يعانجاث تشكيهيت  

دراساث 

 انعذد األول 

 و2660يُاير  
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تربىيت 

 –واجتًاعيت 

كهيت انتربيت / 

 جايعت حهىاٌ

 
 
 

   

الجهه  المؤتمرات: م
 المنظمه

 المشاركه

مؤتمر قسم التعليم الصناعى لمناقشه تطوير المناهج  0

 واالحتياجاث

قسممممم التعلمممميم 
 الصناعي

 بحث

كليت الفنون  مؤتمر كليت الفنون التطبيقيت 9

 التطبيقيت
 بحث

كليت الفنون  مؤتمر كليت الفنون التطبيقيت 3

 التطبيقيت
 بحث

 بحث  جامعت حلوان  مؤتمر جامعت حلوان 4

جامعت  مؤتمر جامعت المنصورة 5

 المنصورة
 بحث

كليت الفنون  مؤتمر كليت الفنون التطبيقيت 6

 التطبيقيت
 بحث

 بحث   جامعت حلوان   مؤتمر جامعت حلوان 7

 بحث كليت التربيه مجلت كليت التربيه 8

 بحث كليت التربيه مجلت كليت التربيه 9

 بحث   جامعت حلوان   مؤتمر جامعت حلوان 01

 بحث كليت التربيه مجلت كليت التربيه 00

 بحث كليت التربيه مجلت كليت التربيه 09

 بحث كليت التربيه مجلت كليت التربيه 03

كليت الفنون  مؤتمر كليت الفنون التطبيقيت 04

 التطبيقيت
 بحث

    

 جلسه/رئيس مؤتمر.....(يذكر اسم المؤتمر والجهه المنظمه له وطبيعه المشاركه)ببحث/حضور/رئيس 
 

 التنميه المهنيه)التدريب()متدرب( خامسا"

0  

9  

 تذكر البرامج التدريبيه التى شارك فيها كمتدرب  شامال":جهه التدريب/تاريخ التدريب
 

 المشروعات المموله: سادسا"
  
  

 المموله تذكر المشروعات التى شارك فبها مع ذكر الصفه)باحث رئيسى/عضو...( والجهه
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 أنشطه خدمه المجتمع: سابعا"

 الندوات 0

  

  

 التدريب)مدرب( 9

  

  

  
 

 الصفه الجمعيات العلميه)المحليه/الدوليه( ثامنا"

0   

9   

3   

تذكر العضويه والمنظمات المحليه والعربيه واالقليميه والدوليه مع ذكر الصفه)عضو/رئيس مجلس 
 اداره/سكرتير....(فى الجمعيات والهيئات 

 

 أخرى "تاسعا

  

  

  

  

 تذكر أى أنشطه شارك فيها ولم ترد فى االنشطه الوارده فى النموذج

 


