السيرة الذاتية
تعريف

أ.م.د /محمد عبد الحميد حجاج
أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسيج
كلية االقتصاد المنزلي
جامعة المنوفية

تواصل معي

–
–

–

المؤهالت العلمية

Hagag5210@hotmail.com
Facebook/Dr.Mohamed Hagag
Dr.Hagag.Fashion.Figure.Rulers

ظ
ظ

–

Behance/Dr_MohamedHagag
http://mohamedhagag.webs.com

–
–

ظ
ظ

–

–

–

اإلنجازات

ظ
ظ

–
–

–

الخبرة المهنية
–

المهارات التطبيقية
M

ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ

المهارات اللغوية
Ar
En

المهارات الشخصية

–

السيرة الذاتية
أ.م.د /محمد عبد الحميد حجاج
أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسيج
كلية االقتصاد المنزلي
جامعة المنوفية

تعريف

تواصل معي

Hagag5210@hotmail.com
Facebook/Dr.Mohamed Hagag
Dr.Hagag.Fashion.Figure.Rulers
Behance/Dr_MohamedHagag
http://mohamedhagag.webs.com

أهم اإلنجازات
–
–

–

–

المؤهالت العلمية
ظ

ظ

ظ

–

–

–

–

–

–

–

–

–

الخبرة المهنية
2018 9 25

أهم المهارات التطبيقية

ظ

M

ظ

ظ

ظ

ظ

–

الدورات التأهيلية والتدريبية
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ

دورة في "صيانة الحاسبات" في الفترة من
الحاسب اآللي وتكنولوجيا المعلومات.
رخصة قيادة الكمبيوتر الدولية " "ICDLبتاريخ

– مركز التدرب علي علوم
.

دورة تدريبيةةة عل ة تكنولوجيةةا المعلومةةات المسةةار التقةةدم " "Advanced Trackفةةي
""Advanced Spread Sheetsمةدة الةدورة 18سةاعة " - "ICTPمشةرو التةدريب علة
تكنولوجيا المعلومات.

ظ
ظ

دورة تدريبيةةة عل ة تكنولوجيةةا المعلومةةات المسةةار التقةةدم " "Advanced Trackفةةي
" "Advanced power Pointمةدة الةدورة 18سةاعة " - "ICTPمشةرو التةدريب علة
تكنولوجيا المعلومات.

ظ
ظ

دورة فةةةي برنةةةامج التحليةةةل اإلحصةةةا ي " "S.P.S.Sفةةةي الفتةةةرة
عدد الساعات  24ساعة – مركز الخدمة العامة – جامعة المنوفية.

ظ
ظ
ظ
ظ

تابع

دورة في "التنمية البشرية" خالل الفترة
القادة – جامعة حلوان.

– معهةد إعةداد

دورة "" "TOTتةةةةدريب مةةةةدربين الستشةةةةار التشةةةةغيل فةةةةي مراكةةةةز اإلرشةةةةاد الةةةةو يفي
– منظمةةة العمةةل الدوليةةة –
بالجامعةةات المصةةرية " فةةي الفتةةرة مةةن "
وزارة التعليم العالي.

تابع

ظ
ظ

دورة في "التشةكيل علة المانيكةان" فةي الفتةرة
العامة  -كلية التربية النوعية – جامعة طنطا .

ظ
ظ

دورة في "تصميم أزياء يدو " في الفترة
-كلية التربية النوعية – جامعة طنطا.

ظ
ظ

دورة في "تصميم أزياء بالكمبيوتر" فةي الفتةرة
العامة -كلية التربية النوعية – جامعة طنطا.

ظ
ظ

بمركةز الخدمةة
بمركز الخدمة العامة
بمركةز الخدمةة

تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس:
اسم الدورة

بداية البرنامج

نهاية البرنامج

 .الساعات

مهارات االتصال في أنماط التعليم المختلفة

النشر العلمي
سلوكيات المهنة
الساعات المعتمدة
نظم االمتحانات وتقويم الطالب
أخالقيات البحث العلمي
إدارة الفريق البحثي
الجوانب المالية والقانونية في األعمال الجامعية
معايير الجودة في العملية التدريسية

/

استخدام التكنولوجيا في التدريس
مشروعات البحوث التنافسية المحلية والعالمية
تنظيم المؤتمرات العلمية
استخدام قواعد البيانات العالمية
إدارة اللزمات و الكوارث
إدارة الوقت واالجتماعات
مهارات استخدام الخرا ط الذهنية
مهارات التفكير
إدارة الناس

الخبرة التدريسية
ظ
ظ
ظ
ظ

تابع

أوالً :مرحلة البكالوريوس
تدريس الدروس النظرية والعملية للمواد التخصصية المختلفة داخل القسم وخارجة تبعةا
لتكليفات القسم الداخلية منذ تاريخ التعين وحتي تاريخ .

تابع

ظ
ظ

االلتةةزام بتةةدريس بعةةا المةةواد التخصصةةية المختلفةةة خةةارج الكليةةة والجامعةةة األنتةةدابات
الخارجية) لمرحلة البكالوريوس.

ثانياً :مرحلة الدراسات العليا

ظ
ظ
ظ
ظ

تدريس الدروس النظرية والعملية للمواد التخصصية المختلفة داخل القسم وخارجة تبعةا
لتكليفات القسم الداخلية منذ تاريخ التعين وحتي تاريخ .

ظ
ظ

االلتةةزام بتةةدريس بعةةا المةةواد التخصصةةية المختلفةةة خةةارج الكليةةة والجامعةةة األنتةةدابات
الخارجية) لمرحلة الدراسات العليا .

ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ

ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ
ظ

ظ
ظ

تابع

ثالثاً :التفاعل مع الطالب
اإلرشاد االكاديمي لطالب قسم المالبس والنسيج بمرحلة البكالوريوس منذ عام

.

اإلشراف علي مشةروعات التخةرج لطلبةة الفرقةة الرابعةة شةعبة المالبةس والنسةيج وكةذل
المتابعةةةة واألشةةةراف علةةةي التةةةدريب الصةةةيفي لطةةةالب الكليةةةة للفرقةةةة الثانيةةةة والثالثةةةة
والدراسات العليا.

رابعاً :الكتب و المؤلفات العلمية
علم التشريح.
تصميم األزياء باستخدام الحاسب األلي "تصميم األزياء ثالثي األبعاد".
رؤية جديدة في تصميم األزياء باستخدام برنامج فوتوشوب.
دراسة متقدمة في تصميم وتنفيذ النماذج
تعلم رسم المانيكان في ثالث دقا ق.

خامساً :المشاركة في أعمال االمتحانات
المشاركة في أعمال المراقبة ور اسة اللجان.
المشاركة في لجان اإلعداد لالمتحانات للفرق الدراسية المختلفة.
عضوا في كنترول الفرقة الرابعة مرحلة البكالوريوس بكلية االقتصةاد المنزلةي – جامعةة
.
للعام الجامعي
المنوفية قرار عميد الكلية رقم
عضوا في لجنة إعةداد المجمةو التراكمةي بكليةة االقتصةاد المنزلةي – جامعةة المنوفيةة
.
للعام الجامعي دور يونيو
قرار عميد الكلية رقم

تابع

ظ
ظ

عضوا في لجنة إعةداد المجمةو التراكمةي بكليةة االقتصةاد المنزلةي – جامعةة المنوفيةة
.
دور سبتمبر
قرار عميد الكلية رقم

ظ
ظ

عضوا فةي كنتةرول الفرقةة الثانيةة مرحلةة البكةالوريوس بكليةة االقتصةاد المنزلةي – جامعةة
.
للعام الجامعي
المنوفية قرار عميد الكلية رقم

ظ
ظ

عضوا فةي كنتةرول الفرقةة الثانيةة مرحلةة البكةالوريوس بكليةة االقتصةاد المنزلةي – جامعةة
.
للعام الجامعي
المنوفية قرار عميد الكلية رقم

ظ
ظ

عضةوا فةي كنتةرول الفرقةة الثالثةة مرحلةة البكةالوريوس بكليةة االقتصةاد المنزلةي – جامعةة
.
للعام الجامعي
المنوفية قرار عميد الكلية رقم

ظ
ظ

عضوا فةي كنتةرول الفرقةة الثانيةة مرحلةة البكةالوريوس بكليةة االقتصةاد المنزلةي – جامعةة
.
للعام الجامعي
المنوفية قرار عميد الكلية رقم

ظ
ظ

عضوا فةي كنتةرول الفرقةة الثانيةة مرحلةة البكةالوريوس بكليةة االقتصةاد المنزلةي – جامعةة
.
) للعام الجامعي
المنوفية قرار عميد الكلية رقم

ظ
ظ

عضةةوا فةةي كنتةةرول الماجسةةتير مرحلةةة الدراسةةات العليةةا بكليةةة االقتصةةاد المنزلةةي – جامعةةة
.
للعام الجامعي
المنوفية قرار عميد الكلية رقم

ظ
ظ

عضةةوا فةةي كنتةةرول الماجسةةتير مرحلةةة الدراسةةات العليةةا بكليةةة االقتصةةاد المنزلةةي – جامعةةة
للعام الجامعي
المنوفية قرار عميد الكلية رقم

األنشطة البحثية
ظ
ظ

دراسة مد فاعلية برنامج تعليمي مقترح لتصميم األزياء ثالثي األبعاد باستخدام الحاسب اآللي
ماجدة محمد ماضي ،إيهاب احمد النعسان ،عال يوسف عبد االه ،محمد عبد الحميد حجاج
مةجةةلةة االقتصاد المنزلي– جامعة المنوفية – مجلد  -)22العدد  - )3يوليو 2012م

ظ
ظ

دراسةةة مةةد فاعليةةة برنةةامج تعليمةةي مقتةةرح لتصةةميم األزيةةاء باسةةتخدام أسةةلوب الشةةبكيات
داخل برنامج فوتوشوب مدحت محمد مرسي  ،إيهاب احمد محمد احمد  ،محمد عبد الحميد حجاج
المؤتمر السنو العربي التسةع – الةدولي السةادس) التعلةيم النةوعي وتنميةة اإلبةدا فةي مصةر والعةالم
العربي رؤ واستراتيجيات) في الفترة من  8-7مايو 2014م

ظ
ظ

إمكانيةةة االسةةتفادة مةةن تقنيةةة العقةةد والةةربط فةةي رفةةع القيمةةة الجماليةةة لعمةةل تصةةميمات
متعددة لنفس النموذج مني حمد علي الفرماو  ،محمد عبد الحميد محمد فتحي حجاج
مجلة بحوث التربية النوعية – جامعة المنصورة – العدد  – )40أكتوبر 2015م

تابع

تابع

ظ
ظ

ابتكار مجموعة مساطر لرسم المانيكان المستخدم في تصميم األزياء الورقي
محمد عبد الحميد محمد فتحي حجاج
مجلة بحوث االقتصاد المنزلي – مجلد  – )26عدد 2016 – )4م

ظ
ظ

دراسة مد فاعلية استخدام "قةاموس الموضةة" اإللكترونةي فةي زيةادة الحصةيلة اللغويةة
لد طالب قسم المالبس والنسيج محمد عبد الحميد محمد فتحي حجاج
المةةؤتمر العلمةةي الخةةامس والةةدولي الثالةةث االتجاهةةات العالميةةة المعاصةةرة وتطةةوير التخصصةةات النوعيةةة
22-20فبراير 2018م

ظ
ظ

مدى إمكانية االستفادة من الدمج بين تقنيةات الطباعةة والتطريةز لعمةل تصةميمات ملبسةي
معاصرة للفتاة الجامعية مقتبسة من بعا مدارس الفن الحديث نشوة عبد الةرؤوف توفيةق،
محمد عبد الحميد محمد فتحي حجاج ،محمد نبيل فهمي سراج
المةةؤتمر العلمةةي الخةةامس والةةدولي الثالةةث االتجاهةةات العالميةةة المعاصةةرة وتطةةوير التخصصةةات النوعيةةة
22-20فبراير 2018م

ظ
ظ

إمكانية االستفادة من تقنية الرسم الرقمي في عمل تصميمات طباعيةة تسةاهم فةي رفةع
القيمة الجمالية لمالبس الشباب محمد عبد الحميد محمد فتحي حجاج
المؤتمر العلمةي الةدولي الخةامس التعلةيم النةوعي ودورة فةي ابتكةار مشةروعات لتنميةة وتطةوير سةيناء
 23-21مارس 2018م

ظ
ظ

دراسة مقارنة ألهم الطرق المتبعة في عملية رسم المانيكان
محمد عبد الحميد محمد فتحي حجاج
المؤتمر العلمي السنو العربي الثالث عشر-الدولي العاشر) التعليم العةالي النةوعي فةي مصةر والةوطن
العربي في ضوء استراتيجيات التنمية المستدامة  12-11أبريل 2018م

ظ
ظ

النظم البنا ية لرسةوم المانةداال واإلفةادة منهةا فةي إعةادة تةدوير بقايةا األقمشةة إلثةراء القةيم
الجمالية والو يفية لمفروشات الطفل سحر كمال فوده  ،محمد عبد الحميد محمد فتحي حجاج
المؤتمر العلمي السنو العربي الثالث عشر-الدولي العاشر) التعلةيم العةالي النةوعي فةي مصةر والةوطن
العربي في ضوء استراتيجيات التنمية المستدامة  12-11أبريل 2018م

ظ
ظ

إمكانية االستفادة من تقنية رمز االسةتجابة السةريعة “ ”QR-Codeفةي إثةراء قيمةة البطاقةة
اإلرشادية للمالبس الجاهزة محمد عبد الحميد محمد فتحي حجاج
المةةؤتمر العلمةةي الةةدولي السةةادس بكليةةة التربيةةة النوعيةةة جامعةةة المنوفيةةة توجهةةات اسةةتراتيجية فةةي
التعليم النوعي ومتطلبات سوق العمل  24-23أبريل 2018م

ظ
ظ

االستفادة من تقنية إعةادة بنةاء األشةكال المجسةمة علة المانيكةان لخدمةة صةناعة المالبةس
الجاهزة نشوة عبد الرؤوف توفيق ،محمد عبد الحميد حجاج ،هاجر صالح المراكبي -
المةةؤتمر العلمةةي الةةدولي السةةادس بكليةةة التربيةةة النوعيةةة جامعةةة المنوفيةةة توجهةةات اسةةتراتيجية فةةي
التعليم النوعي ومتطلبات سوق العمل  24-23أبريل 2018م

براءة االخترا
حاصل عل براءة اخترا تحةت رقةم " "28459عةن اختةرا

ظ
ظ

أمسح الكود التالي

مجموعة مساطر رسم المانيكان "حريمةي -رجةالي –أطفةال"
مكتب براءات االخترا – أكاديمية البحث العلمي
وزارة التعليم الةعالي – جةمهورية مصر العربية

إإإإإإ

مزيد من التفاصيل...

الموقع اإللكترونيhttps://www.facebook.com/Dr.Hagag.Fashion.Figure.Rulers :

المؤتمرات العلمية
م

جهة تنظيم

موضو المؤتمر أو الندوة

تاريخ

المشاركة

المؤتمر العربي الثالث عشر لالقتصاد المنزلي
"االقتصاد المنزلي في ضوء المتغيرات
االقتصادية المعاصرة"

كلية االقتصاد
المنزلي جامعة
المنوفية

 19 – 18نوفمبر
2009م

عضو لجنة
منظمة\مستمع

المؤتمر العلمي األول لتسويق البحوث
الجامعية التطبيقية "البحث العلمي في خدمة
الصناعة"

كلية االقتصاد
المنزلي جامعة
المنوفية

 8 – 7أكتوبر
2009م

عضو لجنة
منظمة\مستمع

المؤتمر العربي الرابع عشر لالقتصاد المنزلي
"الصناعات الصغيرة الحاضرة والمستقبل في
مصر والعالم العربي"

كلية االقتصاد
المنزلي جامعة
المنوفية

 3 – 2نوفمبر
2010م

عضو لجنة
منظمة\مستمع

المؤتمر الدولي األول – العربي الخامس عشر
لالقتصاد المنزلي "االقتصاد المنزلي وقضايا
الشباب"

كلية االقتصاد
المنزلي جامعة
المنوفية

 28 -27مارس
2012م

عضو لجنة
منظمة\مستمع

المؤتمر الدولي الثاني– العربي السادس عشر
لالقتصاد المنزلي "االقتصاد المنزلي في خدمة
الصناعة"

كلية االقتصاد
المنزلي جامعة
المنوفية

 11 – 10سبتمبر

عضو لجنة
منظمة\مستمع

تابع

تابع

المؤتمر السنو العر التسع – الدولي
السادس) "التعليم النوعي وتنمية اإلبدا في
مصر والعالم العربي" رؤ واستراتيجيات)

كلية التربية
النوعية
جامعة المنصورة

 8 – 7مايو
2014م

مشاركة ببحث

المؤتمر الدولي الثالث– العربي السابع عشر
لالقتصاد المنزلي "االقتصاد المنزلي في خدمة
العلم والصناعة وقضايا المجتمع"

كلية االقتصاد
المنزلي جامعة
المنوفية

 11 – 9سبتمبر
2014م

عضو لجنة
منظمة\مستمع

الملتقي األول لجمعية خريجي جامعة
المنوفية" ،تأهيل الخريجين لمواكبة متطلبات
سوق العمل"

جامعة المنوفية

 9ديسمبر
2014م

عضو لجنة
منظمة\مستمع

المؤتمر السنو للمصممين في دورة الرابعة
"أسبو التصميم المصر "

مسرح اتحاد
الصناعات  -القاهرة

-31يوليو
2015م

محاضر

ندوة بعنوان "أخالقيات ومعايير استخدام
حيوانات التجارب في البحث العلمي"

كلية العلوم
جامعة المنوفية

 8سبتمبر 2015م

عضو لجنة
منظمة\مستمع

المؤتمر الدولي الرابع– العربي الثامن عشر
لالقتصاد المنزلي "االقتصاد المنزلي وقضايا
التنمية"

كلية االقتصاد
المنزلي جامعة
المنوفية

 6 -5أبريل 2016م

عضو لجنة
منظمة\مستمع

المؤتمر الدولي الرابع لالقتصاد المنزلي جامعة
حلوان "تفعيل دور االقتصاد المنزلي في
المواطنة وتنمية المجتمع"

كلية االقتصاد
المنزلي جامعة
حلوان

 17 – 16مايو
2016م

مستمع

المؤتمر الدولي الخامس– العربي التاسع عشر
لالقتصاد المنزلي "االقتصاد المنزلي في خدمة
وتنمية البيئة"

كلية االقتصاد
المنزلي جامعة
المنوفية

 17 -16أكتوبر
2017م

عضو لجنة
منظمة\مستمع

المؤتمر العلمي الخامس والدولي الثالث
"االتجاهات العالمية المعاصرة وتطوير
التخصصات النوعية"

كلية التربية
النوعية جامعة
عين شمس

 22 -20فبراير
2018م

مشاركة ببحثين

المؤتمر العلمي الدولي الخامس التعليم
النوعي ودورة في ابتكار مشروعات لتنمية
وتطوير سيناء

كلية التربية
النوعية جامعة
طنطا

 23-21مارس
2018م

مشاركة ببحث

المؤتمر العلمي الخامس والدولي الثالث
االتجاهات العالمية المعاصرة وتطوير
التخصصات النوعية

كلية التربية
النوعية جامعة
المنصورة

 12-11أبريل 2018م

تابع

مشاركة ببحثين

تابع

المؤتمر العلمي الدولي السادس بكلية التربية
النوعية جامعة المنوفية توجهات استراتيجية
في التعليم النوعي ومتطلبات سوق العمل

كلية التربية
النوعية جامعة
المنوفية

 24-23أبريل
2018م

مشاركة ببحثين

المؤتمر والمعرض الدولي
"مصر تختر "2018

جامعة طنطا

 25-23سبتمبر
2018م

مشاركة بابتكار –
الفوز بالميدالية
الذهبية

المؤتمر والمعرض الدولي
" معرض القاهرة الدولي لالبتكار"

أكادمية البحث
العلمي  -القاهرة

 9-8نوفمبر
2018م

مشاركة بابتكار

الجوالت الجامعية
ظ
ظ

الجولة األكاديمية األولي "المعهد العالي للفنون التطبيقية"
بالتجمع الخامس بتاريخ 2015/11/11م.

ظ
ظ

الجولة الجامعية الثانية "كلية االقتصاد المنزلي"
جامعة حلوان بتاريخ 2015/11/15م.

ظ
ظ

الجولة الجامعية الثالثة "كلية االقتصاد المنزلي"
جامعة المنوفية بتاريخ 2015/11/17م.

ظ
ظ

الجولة األكاديمية الرابعة "المعهد العالي للموضة"
بالهرم بتاريخ 2015/11/21م.

ظ
ظ

الجولة األكاديمية الخامسة "معهد كار جيتس"
بالدقي بتاريخ 2015/11/27م.

ظ
ظ

الجولة الجامعية السادسة "كلية الفن والتصميم" جامعة ""MSA
بمدينة السادس من أكتوبر بتاريخ 2015/12/2م.

ظ
ظ

الجولة الجامعية السابعة "كلية الفنون التطبيقية"
جامعة حلوان بتاريخ 2015/12/21م.

ظ
ظ

الجولة الجامعية الثامنة "كلية الفنون التطبيقية"
جامعة بنها بتاريخ 2017/3/13م.

ظ
ظ

الجولة األكاديمية التاسعة "مركز التصميمات والموضة """FDC
القاهرة  -عابدين بتاريخ 2018/8/12م.

ظ
ظ

الجولة األكاديمية األول دولياً "حاضنة البحرين لألزياء"
البجرين  -المنامة بتاريخ 2019/1/18-12م.

الندوات وورش العمل
ظ
ظ

محاضرة بعنوان "رؤية جدية في مجال تصميم األزياء ثالثي األبعاد"
بتاريخ 2015/7/31م – بمقر مسرح اتحاد الصناعات – القاهرة.

ظ
ظ

محاضرة بعنوان "أحدث األدوات المبتكرة في مجال تصمي األزياء"
بتاريخ 2015/7/31م – بمقر مسرح اتحاد الصناعات – القاهرة.

ظ
ظ

ندوة بعنوان "رؤى جديدة ومبتكرة لتنمية القدرات الفنية والمهارية لمصممي األزياء"
بتاريخ 2015/11/17م – بمقر كلية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية.

ظ
ظ
ظ
ظ

ندوة بعنوان "أحدث األدوات المستخدمة في مجال تصميم األزياء اليدو "
بتاريخ 2015/11/11م – بمقر المعهد العالي للفنون التطبيقية – بالتجمع الخامس.
ندوة بعنوان "تصميم األزياء بين الواقع والواقع االفتراضي"
بتاريخ 2016/10/31م – بمقر كلية الفنون التطبيقية – جامعة بنها.

ظ
ظ

ندوة بعنوان "أثر التكنولوجيا الحديثة في مجال تصميم األزياء"
بتاريخ 2016/11/10م – بمقر المعهد العالي للفنون التطبيقية – بالتجمع الخامس.

ظ
ظ

ورشة عمل بعنوان "احدث األدوات لتصميم األزياء – مساطر المانيكان"
بتاريخ 2017/3/13م – بمقر كلية الفنون التطبيقية – جامعة بنها.

ظ
ظ

ندوة وورشة عمل بعنوان "األدوات الحديثة في مجال تصميم األزياء ومدى تأثيرها في
االرتقاء بمهارة المصمم " بتاريخ 2019/1/13م – بمقر حاضنة البحرين لألزياء – البحرين  -المنامة.

ظ
ظ

ورشة عمل بعنوان "أساسيات التشكيل عل المانيكان" بتاريخ 2019/1/13م – بمقر حاضنة
البحرين لألزياء – البحرين  -المنامة.

ظ
ظ

ندوة عمل بعنوان "أهم البرامج المستخدمة في تصميم األزياء ثالثي االبعاد"
بتاريخ 2019/1/13م – بمقر حاضنة البحرين لألزياء – البحرين  -المنامة.

المعارض الفنية
ظ
ظ
ظ
ظ

تابع

األشراف عل المعارض السنوية التةي تقيمهةا الجامعةة
والكلية خالل كل عام منذ 2007م وحت تاريخ .
المشةةاركة "معةةرض الفةةن التشةةكيلي" ضةةمن فعاليةةات
المؤتمر الدولي الثالث العربةي السةابع عشةر  11-9سةبتمبر
2014م -كلية االقتصاد المنزلي  -جامعة المنوفية.

أمسح الكود التالي
إإإإإإ

تابع

ظ
ظ
ظ
ظ

المشاركة "معرض فني خاص" عل هةام مهرجةان األسةبو البيئةي الثةاني المنعقةد فةي
2014-11-16م والذ أقيم بمقر كلية الحقوق  -جامعة المنوفية.
المشاركة في "معةرض الفةن التشةكيلي األول" فةي الفتةرة مةن  18-15فبرايةر 2015م والةذ
أقيم بمقر نقابة األطباء  -شبين الكوم  -محافظة المنوفية.

ظ
ظ

المشاركة في "المعرض األول للفن التشكيلي" فةي الفتةرة مةن  17-14يونيةة 2015م والةذ
أقيم بمقر نقابة المحامين  -شبين الكوم  -محافظة المنوفية.

ظ
ظ

المشةاركة فةي "معةرض الفةةن التشةكيلي الثةاني" فةي الفتةةرة مةن  5-3يوليةو 2015م والةةذ
أقيم بمقر نقابة األطباء  -شبين الكوم  -محافظة المنوفية .

ظ
ظ

المشاركة في معرض فناني "المنوفية الثقافة تتحد اإلرهاب" في الفترة مةن  11-9يوليةو
م 2015والذ أقيم بفندق الجامعة بشبين الكوم  -محافظة المنوفية.

ظ
ظ

المشاركة في "معرض الفن التشكيلي الرابع" في الفترة من  28-26ديسةمبر 2015م والةذ
أقيم بمبني نقابة المهندسين  -شبين الكوم  -محافظة المنوفية.

ظ
ظ

المشاركة في "معرض الفن التشكيلي الرابع" في الفترة من  6-4يناير 2016م والةذ أقةيم
بمقر نقابة األطباء  -شبين الكوم  -محافظة المنوفية.

المراجع
أ.د /إيهاب أحمد محمد أحمد النعسان

تواصل معي

أستاذ المالبس والنسيج
كلية االقتصاد المنزلي  -جامعة المنوفية
+201223797858
drehab00112000@yahoo.com

أ.د /نشأت نصر الرفاعي
أستاذ النقد والتذوق الفني
كلية االقتصاد المنزلي  -جامعة المنوفية
+201002874804
nashaat222@yahoo.com

أ.د /عادل جمال الدين الهنداو
أستاذ المالبس والنسيج
كلية التربية النوعية  -جامعة طنطا
+201066982483

Hagag5210@hotmail.com
Facebook/Dr.Mohamed Hagag
Dr.Hagag.Fashion.Figure.Rulers
Behance/Dr_MohamedHagag

http://mohamedhagag.webs.com

Adel.hendawi.2000@yahoo.com
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