
   

 

 

 

 لعضو هيئة التدريس سيرة ذاتية
 

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة: أوالً 
 

 غدير احمد محمد المياح  االسم

 مدرس  –دكتوراه  المرتبة العلمية

 رياض االطفال  القسم التربيه الكلية جهة العمل

 فنون تشكيليه  -تربيه فنيه  التخصص

 37333352032/  37370333330/  3500373320 العمل الهاتف

 dr.ghadeerelmayah@gmail.com البريد االلكتروني

 

  الـبـيـانـات الـعـلـمـيـة: ثـانـيـاً 
 

 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 البكالوريـوس
 

1002 
 

 جامعه قناه السويس 

 

 بورسعيد 

 

 التربيه فنيه 

دبلومه التربيه 
 الفنيه

 التربيه الفنيه  هرهالقا جامعه حلوان  1000

 الماجستير 
 التربيه الفنيه  القاهره  جامعه حلوان  1020

 الدكتوراه 
 فلسفه التربيه الفنيه  القاهره  جامعه حلوان  1022

 

 

 السجل الوظيفي: ثـالـثـاً 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 حتى األن 7/77/5373 اكتوبر  0جامعه  الفنون التشكيليه مدرس 

 

 واالستشارية الـخـبـرات الـعـمـلـيـة: رابـعـاً    
 

 م5337 (بورسعيد )تدريس ماده التربيه الفنيه بمدرسه ليسيه الحريه  7

 م5330 (الزمالك)و االعالن بشركه نيو لوك  مديره قسم التصميم 5

 م5330(اعمال حره )هندسه الديكور  0

 م5337(قطر )للعقارات مستشاره فنيه للشركه المصريه االيطاليه  2

 م5373(بورسعيد)تدريس ماده التربيه الفنيه مدرسه التجريبيه للغات  2

 م5372(الدقى ) عضو مجلس االداره بأكاديميه دافنشى لتعليم الفنون  0

 م5377حتى االن  5373( اكتوبر  0جامعه )التربيه الفنيه و الفنون التشكيليه  –عضو هيئه تدريس   3

 

 

 

 



 

 

 ةـيـمـلـعـال البحوث واألنشطة: ـسـاً خـام
 

 مصر  -بورسعيد –( للطباعه )المشاركه فى معارض فنون الثقافه  7

 المانيا  –ميونخ  -( عام  733منسوجات مر عليها )المشاركه فى معرض  5

 تركيا  –المشاركه فى سمبوزيوم الفنون تحت شعار الحب و السالم بجامعه كونيا  0

 باريس  –مبوزيوم الفنون و عرض لوحات فى جاليرى كابيتل المشاركه فى س 2

 اسبانيا  –المشاركه فى وضع تصميمات ماكيت مشروع تابع للشركه المصريه االيطاليه  2

 ايطاليا  –المشاركه فى سمبوزيوم لعرض االعمال الفنيه ميالنو  0

 الهند  –المشاركه فى مهرجان فنى تحت رعايه جامعه كيت  3

 ايطاليا  –المشاركه فى مهرجان فنى تابع مؤسسه اوستركا  3

 مصر  –اكتوبر  0جامعه   -التعليم من خالل امسيامؤسسه المشاركه فى مؤتمر علمى و تقديم بحث فى مجال التربيه الفنيه  7

 ناميبيا  –المشاركه فى مؤتمر علمى تحت رعايه مؤسسه امسيا التعليم من خالل الفن  73

 مصر  –االقصر  –مؤتمر القمه الدولى للفنون و التخطيط االستراتيجى , ركه بتقديم و مناقشه بحث المشا 77

 

 

 

 الدورات التدريبية: اً سادس

 التاريخ الجهة المنظمة اسم الدورة م

محاضرة توعية بعنوان تحديث الرؤية  7
 والرسالة

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة  32/01 /3102  

التدريس أعضاء هيئةالتوعية بمعيار  5 كلية التربية -وحدة ضمان الجودة   32/01/3102  
كلية التربية -وحدة ضمان الجودة التوعية بالهيكل التنظيمي 0  6/00/3102  
كلية التربية -وحدة ضمان الجودة التوعية بمعيار الموارد المالية المادية 2  02/00/3102  

التدريس والتعليم التوعية بمعيار 5 كلية التربية -وحدة ضمان الجودة   32/00/3102  

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة التعامل مع برنامج معالجة النصوص 6  02/03/3102  

.إنتاج المقررات اإللكترونية واستخدامتها  2 كلية التربية -وحدة ضمان الجودة   32/03/3102  

.إعداد خطة مشروعات البحوث التنافسية  2 كلية التربية -وحدة ضمان الجودة   32/03/3102  

.النشر الدولي للبحوث العلمية  9 كلية التربية -وحدة ضمان الجودة   2/3/3109  

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة تسويق البحوث العلمية 01  2/3/3109  

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة الدراسة الذاتية وكتابة التقرير السنوي 00  6/3/3109  

.تحديد أنماط الطالب والتعامل معهم  03 كلية التربية -وحدة ضمان الجودة   2/3/3109  

ورشة عمل للتدريب علي نموذج ممارسات  02

 التدريس والتقويم

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة  5/2/3109  



 

 

الطالب والخريجون التوعية بمعيار 02 كلية التربية -وحدة ضمان الجودة   09/2/3109  

البحث العلمي واالنشطة  التوعية بمعيار 05

 العلمية

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة  36/2/3109  

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة توعية بحقوق الملكية الفكرية  06  2/2/3109  

كلية التربية -وحدة ضمان الجودة توعية بكيفية التعامل فى االزمات والكوارث 02  01/2/3109  

وليةالتوعية بمهارات االسعافات اال  02 كلية التربية -وحدة ضمان الجودة   02/2/3109  

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي 09

 واالعتماد
32-35/9/3109  

 

 

 
 

 7/73/5377 التاريخ غدير  التوقيع غدير احمد المياح  االسم

 

 

 

 


