
 السيرة الذاتية

 

                                       شخصيةالبيانات ال

  

 مشهورآيه محسن االسم:

 -تخصص تصميمات زخرفية – مدرس :الوظيفة الحالية

 جامعة بنها –النوعية كلية التربية –لفنية بقسم التربية ا 

 1986تاريخ الميالد:    

 ةالحالة االجتماعية : متزوج

 القاهرهالعنوان:    

   

 المؤهالت العلمية: 

 الجامعة / المؤسسة التعليمية سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمية

 جامعة بنها –كلية التربية النوعية  2017 الدكتوراه

 جامعة بنها –كلية التربية النوعية  2011 لماجستيرا

 جامعة بنها - كلية التربية النوعية 2007 البكالوريوس

 

 :ألكاديمي في االتدرج الوظي

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظيفة

 معيد
تخصص تصميمات  –بقسم التربية الفنية 

 زخرفية
 جامعة بنها - كلية التربية النوعية 2008

 مدرس مساعد 
تخصص التصميمات  –بقسم التربية الفنية 

 الزخرفية
 جامعة بنها - كلية التربية النوعية 2011

 مدرس 
تخصص التصميمات  –بقسم التربية الفنية 

 الزخرفية
 جامعة بنها - كلية التربية النوعية 2017

 

 

 

 



 انشطه داخل الكلية :

 بقسم التربية الفنيةبالكنترول التطبيقى  وضع 

 
 

 في مجال نظم إدارة الجودة: وورش العمل الدورات التدريبية 

 2009( بجامعة بنها  ةيسيالتدر ةيالجودة فى العمل رييببرنامج ) معا ةيبيدوره تدر •

 2009 ( بجامعة بنها  TOFEL)  اإلنجليزية اللغة اختبار اجتياز • 

 2008( بجامعة بنها  سيفى التدر ايببرنامج ) استخدام التكنولوج ةيبيدوره تدر •

 2009( بجامعة بنها  ةيو القانون ةيلمالببرنامج ) الجوانب ا ةيبيدوره تدر •

 2015ببرنامج ) نظام الساعات المعتمدة ( بجامعة بنها  ةيبيدوره تدر •

 2015( بجامعة بنها ةيسيالتدر ةيالجودة فى العمل رييببرنامج )معا ةيبيدوره تدر •

 2014المهنة ( بجامعة بنها  اتيببرنامج ) آداب و سلوك ةيبيدوره تدر •

 2014( بجامعة بنها  ةيببرنامج ) إدارة المواقع االلكترون ةيبيدوره تدر •

 2016( بجامعة بنها  ةيالذاتى و المراجعة الخارج مييببرنامج ) التق ةيبيدوره تدر •

word 2011بنها  جامعة(     )دوره في الحاسب اآللي ببرنامج ال•  

presentation  2011بنها  جامعة(    )لي ببرنامج الدوره في الحاسب اآل• 

( windows  2011بنها  جامعة(  دوره في الحاسب اآللي ببرنامج ال•   

  2015بنها  جامعة(  Advanced Spreadsheets ببرنامج )  دوره في الحاسب اآللي• 

 

 أخرى : خارجيةدورات 

  ( الحصول على دوره فى ال Photoshop )2008. 

  ( الحصول على دوره فى الCorel Draw  )2008. 

   )2016 In Design ل ) الحصول على دوره فى ا•   


