سيرة ذاتيت C.V

-

اإلصى  :حضبٌ سشُذ عجذانعزَز
 أٍستبذ بقسم التربيت الفنيت – وكيل كليت التربيت النىعيت لشئىن خدمت المجتمع وتنميتالبيئت – جبمعت طنطب
 يُشُخ انجكشٌ – انًحهخ انكجشي – يحبفظخ انغشثُخ يىثبَم  - 26622000100 – 26220320010 :أسضٍ 2020600030 : اًَُم mazen1230@gmail.com : ثكبنىسَىس انفُىٌ انزطجُقُخ ( خزف )  -كهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ  -جبيعخ حهىاٌ 6112و يبجضزُش انفُىٌ انزطجُقُخ ( خزف ) – كهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ  -جبيعخ حهىاٌ  6111و . دكزىساح انفُىٌ انزطجُقُخ ( خزف ) – كهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ  -جبيعخ حهىاٌ  0222و . حظم عهً يُحخ يٍ انحكىيخ اإلَطبنُخ نذساصخ فٍ انخزف واصزكًبل دساصخ انذكزىساحثًعهذ فبَُزا انذونٍ نهخزف ثئَطبنُب عبو  6110و .
 عٍُ يعُذاً ثقضى انخزف  -كهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ – جبيعخ حهىاٌ عبو  6116و  ,صىيذسس يضبعذ عبو  6111و  ,صى يذسس ثُفش انكهُخ عبو  0226و .
 اَزقم نهعًم يذسصب ً ثقضى انزشثُخ انفُُخ ( رخظض انخزف )  -كهُخ انزشثُخ انُىعُخ –جبيعخ طُطب عبو  0226و .
 رًذ إعبسره إنٍ جبيعخ انًهك عجذانعزَز ثبنًًهكخ انعشثُخ انضعىدَخ – كهُخ انزشثُخ – قضىانزشثُخ انفُُخ يُز  0260 – 0220و .
 رًذ رشقُزه نذسجخ أصزبر يضبعذ عبو  0221و . رًذ رشقُزه نذسجخ أصزبر عبو  0260و . سئُش قضى انزشثُخ انفُُخ – كهُخ انزشثُخ انُىعُخ – جبيعخ طُطب يُز  0263و وحزً. 0260
 سئُش قضى اإلعالو انزشثىٌ – كهُخ انزشثُخ انُىعُخ – جبيعخ طُطب يُز  0260و حزًربسَخه .
 وكُم كهُخ انزشثُخ انُىعُخ نشئىٌ انجُئخ وخذيخ انًجزًع – جبيعخ طُطب يُز 0260 / 6و حزً ربسَخه .
 عضى يجهش إداسح َقبثخ يظًًٍ انفُىٌ انزطجُقُخ ثبنقبهشح . عضى َقبثخ انفُبٍَُ انزشكُهٍُُ ثبنقبهشح . -عضى جًعُخ يحجٍ انفُىٌ انجًُهخ ثبنقبهشح .

 شبرك في العديد مه المعبرض المحليت والدوليت منهب :* طبنىٌ انشجبة انشاثع وانخبيش وانضبدس وانضبثع وانضبيٍ وانحبدٌ عشش وانضبنش عشش
عبو  0226 , 6111 , 6111 , 6110 , 6110 , 6113 , 6110و .
* يعشع شجبة فُبٍَ انفُىٌ انزطجُقُخ  ,قبعخ انعشع ثكهُخ انفُىٌ انزطجُقُخ عبو  6110و
* ثُُبنٍ انقبهشح انذونٍ نفٍ انخزف  :األول وانضبٍَ وانضبنش وانخبيش عبو , 6110
 0222 , 6111 , 6110و .
* يعشع جًبعٍ نفٍ انخزف ثًعهذ ثبالسدٍَُ نهخزف ثفبَُزا ثئَطبنُب  6110و .
* يعشع جًبعٍ نفٍ انخزف ثًذسصخ انفُىٌ ثضىَضشا عبو  6110و .
* يعشع فشدٌ ثقبعخ انفُىٌ ثًظش ( خزف ) عبو  0220و .
* يعبسع جًبعُخ جشافُك وخزف عبو  0260 , 0260 , 0263 , 0260 , 0266و .
* رُظُى انظبنىٌ انضقبفٍ انضبٍَ نجبيعخ طُطب فٍ  0260 / 3 / 0و فٍ انًجبالد األدثُخ
وانفُُخ .
* رُظُى انًعشع انفٍُ األول نًظًًٍ انفُىٌ انزطجُقُخ ثبنذنزب فٍ انفزشح يٍ / 3 / 06
 0260إنٍ  0260 / 3 / 03و .

 حصل على عدة جىائز منهب :* جبئزح صبنضخ ( خزف ) ثظبنىٌ انشجبة انشاثع ثبنقبهشح عبو  6110و .
* جبئزح صبَُخ ( خزف ) ثظبنىٌ انشجبة انضبثع ثبنقبهشح عبو  6110و .
* جبئزح صبنضخ ( خزف ) ثظبنىٌ انشجبة انحبدٌ عشش ثبنقبهشح عبو  6111و .
* جبئزح أونً ثُُبنٍ انقبهشح انذونٍ انضبنش نفٍ انخزف عبو  6111و .
* نه يقزُُبد فُُخ ثًزحف انفٍ انحذَش ثبنقبهشح .

األبحبث العلميت المنشىرة :
 -6انطجبعخ صالصُخ األثعبد ( انعجىس انضشَع نهًُزج )  ,يجهخ انجحىس وانذساصبد  ,كهُخ
انًعهًٍُ ثجذح  ,جبيعخ انًهك عجذانعزَز  ,انعذد انخبيش  ,انًًهكخ انعشثُخ انضعىدَخ ,
فجشاَش  0221و .
 -0اصزخذاو رقُُخ انزخبسف صبثقخ انزجهُز ( انذَكبل ) كأحذ عُبطش انزطىَش فٍ يبدح
انخزف فٍ أقضبو انفُىٌ ثكهُبد انزشثُخ انُىعُخ  ,انًؤرًش انعهًٍ األول  ,كهُخ انزشثُخ
انُىعُخ  ,جبيعخ انًُظىسح  ,يظش  ,أثشَم . 0221
 -3رقُُبد انطجبعخ األحبدَخ يٍ انُضخ انضىئُخ ورطجُقهب عهً األصطح انخزفُخ ,
انًؤرًش انعهًٍ انضبنش  ,كهُخ انزشثُخ انُىعُخ  ,جبيعخ انًُظىسح  ,يظش  ,أثشَم  0220و
 -0انطجبعخ انشقًُخ نهذَكبل انخزفٍ ( طجبعخ األنىاٌ األسثعخ  ) CMYKوصجم رحقُق
انجىدح انعبنُخ فٍ انطجبعخ  ,يجهخ عهىو وفُىٌ  ,جبيعخ حهىاٌ  ,يظش  ,انًجهذ انحبدٌ
وانعششوٌ  ,انعذد انضبٍَ  0221 ,و .
 -0طجبعخ األنىاٌ انخزفُخ انضجعخ (  ) CMYK- RGBوإيكبَُخ رحقُق أفضم جىدح
نهطجبعخ انضُشجشافُخ عهً انضطح انخزفٍ  ,انًؤرًش انعهًٍ انذونٍ األول  ,انعشثٍ انشاثع
 ,كهُخ انزشثُخ انُىعُخ  ,جبيعخ انًُظىسح  ,يظش  ,أثشَم  0221و .

 -1دساصخ نخىاص األحجبس انخزفُخ انًضزخذيخ فٍ رقُُخ انطجبعخ ثبنُفش انحجشٌ ,
انًؤرًش انعهًٍ انضُىٌ  -انعشثٍ انضبدس – انذونٍ انضبنش  ,كهُخ انزشثُخ انُىعُخ – جبيعخ
انًُظىسح  0266 ,و .
 -0دساصخ نخبيبد انزهت انًضزحذصخ نزخشفخ انضطح انخزفٍ  ,انًؤرًش انضُىٌ  -انعشثٍ
انضبثع – انذونٍ انشاثع  ,كهُخ انزشثُخ انُىعُخ – جبيعخ انًُظىسح  0260 ,و .
 -0دراسة لطرق إنتاج األقالم واأللوان الخزفية المستخدمة في زخرفة السطح الخزفي ,
المؤتمر السنوي ( العربي الثامن– الدولي الخامس )  ,كهُخ انزشثُخ انُىعُخ – جبيعخ
انًُظىسح  ,يظش  0263 ,و .
 -1االستفادة من الحقائق العممية المكتشفة حول الخزف اإلسالمي ذو البريق المعدني
وامكانية إعادة إنتاجه فنياً  ,مجمة التصميم الدولية  ,المجمد الرابع  ,العدد الثاني  ,أبريل
 4102م .

 – 01القيم المممسية لمختارات من الزواحف وكيفية االستفادة منها إلثراء السطح الخزفي ,
المؤتمر العممي الدولي األول  ,كمية التربية النوعية  ,جامعة طنطا  ,مصر  ,أبريل
 4102م .
 -00ابتكار أشكال خزفية معاصرة مستوحاة من الرخويات البحرية  ,المؤتمر العممي
الدولي األول  ,كمية التربية النوعية  ,جامعة طنطا  ,أبريل  4102م .
 – 04االستفادة من التشكيل بالبثق في استحداث حمي خزفية مستوحاة من األشكال
الهندسية  ,المؤتمر العممي الدولي األول  ,كمية التربية النوعية  ,جامعة طنطا  ,أبريل
 4102م .
 - 01طباعة الصور الخزفية بطريقة الميثوجراف فوق سطح البورسيمين المين المنتج محمياً
 ,العدد الثاني  ,مجمة الفنون والعموم التطبيقية  ,كمية الفنون التطبيقية  ,جامعة دمياط ,

مصر  4102 ,م .
 - 02دراسة مقارنة بين األحبار الخزفية التقميدية والحديثة ( األلوان – الوسائط – طرق
اإلعداد )  ,مجمة التصميم الدولية  ,المجمد الرابع  ,العدد الثالث  ,يوليو  4102م .

الدوراث التدريبيت :
 -0الرسم واإلخراج الفني  ,مركز التدريب وخدمة المجتمع  ,كمية التربية  ,جامعة
الممك عبدالعزيز  4113 ,م .
 -4مهارات التدريس الجامعي  ,مركز التطوير الجامعي والجودة الشاممة  ,كمية
التربية  ,جامعة الممك عبدالعزيز  4114 ,م .
 -1تفعيل المواقع عمى االنترنت  ,مركز التطوير الجامعي والجودة الشاممة  ,كمية
التربية  ,جامعة الممك عبدالعزيز  4114 ,م .
 -2إعداد الدروس ببرنامج البوربوينت  ,مركز التطوير الجامعي والجودة الشاممة ,
كمية التربية  ,جامعة الممك عبدالعزيز  4114 ,م .
 -3أنظمة إدارة المحتوى  CMSوتطبيقاتها  ,مركز التطوير الجامعي والجودة الشاممة
 ,كمية التربية  ,جامعة الممك عبدالعزيز  4115 ,م .
 -4معايير الجودة في العممية التدريسية  ,وحدة التطوير  ,جامعة طنطا  4117 ,م .
 -5اإلدارة الجامعية  ,وحدة التطوير  ,جامعة طنطا  4117 ,م .
 -6العرض الفعال  ,وحدة التطوير  ,جامعة طنطا  4117 ,م .
 -7أخالقيات البحث العممي – بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات –
جامعة طنطا  4102 ,م .
 -01تنظيم المؤتمرات العممية  -بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات
– جامعة طنطا  4102 ,م .
 -00مشروعات البحوث التنافسية  -بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
والقيادات – جامعة طنطا  4102 ,م .
 -04استخدام التكنولوجيا  -بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات –
جامعة طنطا  4102 ,م .
 -01إدارة الوقت واالجتماعات  -بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات
– جامعة طنطا  4102 ,م .
 -02مهارات االتصال  -بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات –
جامعة طنطا  4102 ,م .

 – 03تكنولوجيا المعمومات (  – ) ITمركز تكنولوجيا التعميم – جامعة المنصورة –
مصر . 4102 -
 – 04النوافذ (  - ) windowsمركز تكنولوجيا التعميم – جامعة المنصورة – مصر
 . 4102 – 05معالجة النصوص (  - ) wordمركز تكنولوجيا التعميم – جامعة المنصورة –
مصر . 4102 -
 – 06قواعد البيانات (  - ) ACCESSمركز تكنولوجيا التعميم – جامعة المنصورة
– مصر . 4102 -
 – 07الجداول االلكترونية (  - ) EXCELمركز تكنولوجيا التعميم – جامعة
المنصورة – مصر . 4102 -
 – 41العروض التقديمية (  - ) power pointمركز تكنولوجيا التعميم – جامعة
المنصورة – مصر . 4102 -
 – 40انترنت (  - ) INTERNETمركز تكنولوجيا التعميم – جامعة المنصورة –
مصر . 4102 -

ورش العمل :
 -0نشر ثقافة الجودة الشاممة – بمركز التطوير – كمية التربية – جامعة الممك عبدالعزيز
 -4معايير الهيئة الوطنية  -بمركز التطوير – كمية التربية – جامعة الممك عبدالعزيز .
 -1االستراتيجيات المعرفية  -بمركز التطوير – كمية التربية – جامعة الممك عبدالعزيز .
 -2أمن وحماية المعمومات  -بمركز التطوير – كمية التربية – جامعة الممك عبدالعزيز .
 -3نظم دعم الق اررات  -بمركز التطوير – كمية التربية – جامعة الممك عبدالعزيز .
 -4التطرف الفكري  -بمركز التطوير – كمية التربية – جامعة الممك عبدالعزيز .
 -5توصيف البرامج والمقررات  -بمركز التطوير – كمية التربية – جامعة الممك
عبدالعزيز
 -6اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي – مركز ضمان الجودة – جامعة طنطا .

المشاركة في تنظيم المؤتمرات والفعاليات واالنشاءات الفنية:
 -0المشاركة في تنظيم المؤتمر العممي الدولي األول ( الدراسات النوعية في ضوء
تحديات المستقبل ) – كرئيس لمجنة اإلعالن والمطبوعات والمعارض – في الفترة من
 1 – 4إبريل 4102م .
 -4المشاركة في تنظييم المؤتمر العممي الدولي الثاني ( الدراسات النوعية ودورها في بناء
مصر جديدة ) – كمقرر لممؤتمر ورئيس لجنة اإلعالن والمطبوعات والمعارض – في
الفترة من  4 – 0إبريل  4103م .
 -1المشاركة في تنظيم وتحكيم فعاليات ( األسبوع الثقافي والعممي السابع لجامعات
ومؤسسات التعميم العالي بدول مجمس التعاون الخميجي ) – جامعة الممك عبدالعزيز –
جدة – المممكة العربية السعودية – في الفترة من  0210 / 1 / 42 – 41ه .
 -2االشراف عمى واقامة معسكرات الموهوبين بمديرية التربية والتعميم بمحافظة الغربية –
مصر – خالل شهري نوفمبر وديسمبر –  4102م .
 -3تنفيذ جداريات خزفية باستراحة سفير دولة قطر بمصر بالنوبارية عام 0771م .
 -4تصميم مجسم فني لتزيين المساحات الخارجية لجامعة الممك عبداهلل لمعموم
والتكنولوجيا – المممكة العربية السعودية  4117م ز
 -5تنفيذ جدارية بسور مبنى إدارة جامعة طنطا بطول  43متر وارتفاع  4متر .

