
 السيرة الذاتية

 البيانات الشخصية . -أوال :

 .نجالء حسنى األشرف إبراهيم المغازى : م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالس
 .التربية الفنية :م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقس

  – بكمية التربية النوعية مساعدأستاذ  :ةـــــــــــاليــالح ةـفــــيـوظـــــال
 . جامعة كفرالشيخ -ووكيل الكمية لشئون التعميم والطالب                               

 أشغال معادن. –: تربية فنية  التخصص العام والدقيق
 .م 9108 /6/::  الدــــــــــــــــخ الميـــــــــاريــــت

 dr_nag_omar    @yahoo.com:   يـــــــــــــــــالبريد االلكترون
Dr.naglaa.elashraf@gmail.com                                   

 . المؤهالت العممية-ثانيا :

 م . 2002جامعة كفرالشيخ  –شعبة التربية الفنية  –التربية النوعية  بكالوريوس 

 مصر. –طنطا جامعة  –م  2004/فى التربية الفنية تخصص معادن  دبموم خاص فى التربية النوعية 
 مصر –طنطا جامعة  –م  2000/ تخصص معادنفى التربية النوعية فى التربية الفنية  ماجستير. 

  مصر –كفرالشيخ  جامعة –م  2000/ فى التربية النوعية فى التربية الفنية تخصص معادندكتوراه. 

 م 2000معادن / فى التربية النوعية فى التربية الفنية تخصص أشغال  أستاذ مساعد. 

 النشاط الفني .-رابعا :
 شاركث بالعديد من المعارض الجماعية داخل مصر   :المعارض الجماعية  - أ

 -المعارض الفردية : - ب

 بكمية التربية النوعية جامعة كفرالشيخ بعنوان )حمى ممموكية( . (م2000)معرض خاص 

  بكمية التربية النوعية جامعة كفرالشيخ بعنوان )مشغوالت معدنية من الطبيعة(.( م2000)معرض خاص 

 ( بعنـوان  لمسـات 2000م_2000معرض خاص )م(بجامعـة كفرالشـيخ أثنـاع فعاليـات مـؤتمر النسـيل الـدولي )سـمارتكس
 معدنية .

  يالت معدنية(بمادة أشغال المعادن تحت عنوان ) تشك  ( م2000)معرض خاص . 

 بمادة أشغال الخشب تحت عنوان )بانوراما خشبية(. م(2000)معرض خاص 

 ( بكمية الفنون التطبيقية جامعة حموان بقاعة العرض الكبرى بعنوان  حمى وصخور .2002معرض خاص )م 

 ( بكمية التربية الفنية جامعة حموان بقاعة الشهيد احمد بسـيونى بعنـوان  رقـة التفاصـيل لفراشـات 2004معرض خاص )م
 مصدر إلثراع الحمى  .الطبيعة ك

 ( بكمية التربية الفنية جامعة حموان بقاعة الشهيد أحمد بسيونى بعنوان  تشكالت معدنية  .2002معرض خاص )م 

  م( أثناع فعاليات أسبوع المدن الجامعية2000)معرض خاص 

 ( أثناع فعاليات 2009معرض خاص )المقام بمدينة الغردقة. المؤتمر الثانى لكمية التربية النوعية جامعة كفر الشيخم 

 الجوائز وشهادات التقدير :
  حاصمة عمى العديد من شهادات التقدير فى العديد من المجاالت. 

 .شاركث بالعديد من المؤجمرات داخل مصر  : المشاركة بالمؤتمرات


