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 السيرة الذاتية
 

  ريهام اسماعيل طهاإلسم: 

 الوظيفة: مدرس 

       التصميم الداخلى واألثاث.القسم العلمى: 

 جامعة فاروس. -والتصميمالكلية: الفنون 

   riham.taha@pua.edu.egالبريد االلكترونى: 

  

 التدرج الوظيفى: 

 .2000ندرية  عام جامعة اإلسك -معيدة بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة  -

 .2006جامعة اإلسكندرية  عام  -مدرس مساعد بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة  -

 .2010جامعة اإلسكندرية  عام  -مدرس بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة  -

 .2014جامعة فاروس منذ عام  -مدرس معار بقسم التصميم الداخلى واألثاث -

 

 الدرجات العلمية:

ماام مرةبااة  بتقاادير عااام امتيااا  1998لفنااون الجميلااة اساام الااديكور مااعبة العمااارة الداخليااة يونيااو بكااالوريوس ا -

 الشرف.

ةحااع عنااوان : فمورفولوجيااا الكبيعااة كمعياار ابااداعى فااى التصااميم  2006ماجسااتير فااى الفنااون الجميلااة عااام  -

 ندرية.جامعة اإلسك -نون الجميلة اسم الديكور بكلية الف -دراسة ةأصيليةف –الداخلى 

ةحع عنوان:ف التصميم البيومورفى للحيزات الداخلية فى القرن  2010دكتوراه الفلسفة فى الفنون الجميلة عام  -

 .جامعة اإلسكندرية. -نون الجميلة اسم الديكور بكلية الف -الحادى والعشرينف

 

 : وورش العملالدورات التدريبية 

 معة اإلسكندريةجا -دورات مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

 م.2000دورة اعداد المعلم الجامعى عام   -

 م.2006دورة الساعات المعتمدة عام   -

 م.2006دورة استخدام التكنولوجيا فى التعليم عام   -

 م.2006دورة ةصميم المقرر عام   -

 م.2007دورة مهارات العرض الفعال عام  -

 م.2007دورة أخالايات وآداب المهنة عام   -

 م.2007ع واالجتماعات عام دورة ادارة الوا  -

 م.2008عام  TOEFLدورة التويفل   -

 .2014دورة ةنظيم المؤةمرات العلمية  -

 .2014دورة ادارة األ مات والكوارث  -

 .2014دورة نظم ادارة المراجم البحعية  -

 .2014دورة معايير الجودة فى العملية التدريسية  -

 .2014دورة التعلم االلكترونى  -

 .2014المالية فى األعمال الجامعية الجوانب القانونية و -
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  التى تم اجتيازها: بكلية الفنون الجميلة جامعة اإلسكندريةدورات الحاسب اآللى 

 م.2006دورة المفاهيم األساسية لتكنولوجيا المعلومات عام   -

 م.2006دورة استخدام الحاسوب والتعامل مم الملفات عام   -

 م.2006عام  WORDدورة معالجة النصوص   -

 م.2006عام  EXCELدورة معالجة جداول البيانات   -

 م.2006عام  ACCESSدورة اواعد البيانات   -

 م.2006دورة مقدمة عن حماية وصيانة الحاسوب الشخصى عام   -

 م.2006عام   POWER POINTدورة العروض التقديمية   -

 م.2007دورة المعلومات وةكنولوجيا االةصاالت عام   -

 

 زها بمركز تطوير التعليم الدورات التى تم اجتياEDC-CPD ( 2016 -2014بجامعة فاروس:) 

- Learning Styles. 

- Interactive Modalities. 

- Motivation Strategies & Feedback. 

- Managing Lectures. 

- Student's Assessment (1). 

- Student's Assessment (2). 

- Academic Integrity. 

- Syllabus Design & Construction. 

 

 

  بجامعة فاروس بكلية الفنون والتصميمورش العمل: 

 .  بجامعة فاروس ورمة عمل مركز ضمان الجودة للتوعية بخكوات العمل وةقييم ملفات المقرر -

 .جامعة فاروس -ية الفنون والتصميمكلبورمة عمل عن كيفية ةوصيف البرنامج الدراسي  -

 . جامعة فاروس -كلية الفنون والتصميمبمج ورمة عمل عن كيفية اعداد مصفوفة المقررات والبرنا -

كلياة الفناون ب 2015والعاانى  لمقاررات فصال ربيام  ورمة عمل عن كيفياة اعاداد ملاف المقارر زالجازل األول -

 .  جامعة فاروس -والتصميم

 

 ورش عمل مركز اإلعداد المهنى وريادة األعمال CDEC  – :جامعة فاروس 

- Time Management. 

- Leadership Skills. 

- Team Building & Team Work. 

- Interpersonal relations. 

 

 اإلشراف على الرسائل العلمية:

 –رسالة ماجستير بعنوان ف التصميم الداخلى للحيزات السكنية العائماةف للباحعاة ياسامين مصاكفى القرضااوى  -

 كلية الفنون الجميلة بجامعة اإلسكندرية. -اسم الديكور 

ةاأثير ةقنياة الناانو علاى الفكار التصاميمى فاى العماارة الداخلياةف للباحعاة هاديل هشاام رسالة ماجستير بعنوان ف  -

 كلية الفنون الجميلة بجامعة اإلسكندرية. -اسم الديكور  –فو ى 

رسالة ماجستير بعنوان ف التصاميم الاداخلى المعاصار للمراكاز الكبياة المتخصصاة زمراكاز العياون ف للباحعاة  -

 كلية الفنون الجميلة بجامعة اإلسكندرية. -كور اسم الدي –هديل ماهر حسن 

رسااالة دكتااوراه بعنااوان فالتقنيااات المتقدمااة فااى ةكااوير حياازات مراكااز عااالى ورعايااة كبااار الساان فااى دولااة  -

 كلية الفنون الجميلة بجامعة اإلسكندرية. –اسم الديكور  –الكويعف للباحعة هنادى يوسف محمد الشراح 
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 والمهام التى كلفت بها: األنشطة التى قمت بها

 .2014حتى عام  2010جامعة اإلسكندرية منذ عام  -عضو الكنترول المركزى لقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة -

 .2014حتى عام  2010جامعة اإلسكندرية منذ عام  -عضو كنترول ادرات العانوية العامة بكلية الفنون الجميلة -

 .2012 -2011جامعة اإلسكندرية للعام الجامعى  -ور بكلية الفنون الجميلةأمين مجلس القسم العلمى لقسم الديك -

جامعااة  -بكليااة الفنااون الجميلااة زمااعبة العمااارة الداخليااة  قساام الااديكورباإلرماااد األكاااديمى لمرحلااة الاادبلوم  -

 . 2012 -2011للعام الجامعى  اإلسكندرية

بعناوان ف  جامعاة اإلساكندرية -بكلياة الفناون الجميلاة عضو اللجنة العلمية للمؤةمر العلماى األول لقسام الاديكور -

 .2013 -2012المستقبل وآفاق البحث العلمىف للعام الجامعى 

جامعااة اإلسااكندرية للعااام  -عضااوية لجنااة المراجعااة الداخليااة علااى اساام الشاالون الماليااة بكليااة الفنااون الجميلااة -

 .2013 -2012الجامعى 

 جامعة فاروس. -ة الفنون والتصميمداخلى واألثاث بكليعضوية المجلس العلمى لقسم التصميم ال -

 جامعة فاروس. -ية الفنون والتصميمعضوية مجلس كل -

 جامعة فاروس. -عضوية لجنة أعمال االمتحانات زلجان المراابة  بكلية الفنون والتصميم -

جامعااة  -مبكليااة الفنااون والتصااميالمشاااركة فااى وضاام االمتحانااات ولجااان التصااحيم وفحاا  وةقياايم الكااالب  -

 فاروس.

 .جامعة فاروس  -ة الفنون والتصميمعضوية وحدة ضمان الجودة بكلي -

جامعاة  –البحث العلمى واألنشكة البحعية األخرى بوحدة ضامان الجاودة بكلياة الفناون والتصاميم  منسق معيار -

 .2015 -2014فاروس للعام الجامعى 

 .2015 -2014جامعة فاروس للعام الجامعى  -صميمة الفنون والتعضوية لجنة الدراسات العليا والبحوث بكلي -

للعاام الجاامعى  جامعة فاروس -عضوية لجنة متابعة ملون الخريجين ووحدة الخريجين بكلية الفنون والتصميم -

2015- 2016. 

 .2016 -2015جامعة فاروس للعام الجامعى  -ة الفنون والتصميمعضوية لجنة الدراسات العليا والبحوث بكلي -

جامعااة  -لجنااة التنفيذيااة لمعيااار الخكااة االسااتراةيجية بوحاادة ضاامان الجااودة بكليااة الفنااون والتصااميمعضااوية ال -

 .2016 -2015للعام الجامعى فاروس 

المقاااررات   بوحااادة ضااامان الجاااودة بكلياااة الفناااون  -عضاااوية لجاااان المراجعاااة الداخلياااة األكاديمياااة زالبااارامج -

 .2016 -2015للعام الجامعى  جامعة فاروس -والتصميم

مكتبة  بوحدة ضمان الجودة بكلية الفنون -ورش -معامل -عضوية لجان المراجعة الداخلية اإلدارية زسكرةارية -

 .2016 -2015للعام الجامعى  جامعة فاروس -والتصميم

للعااام  جامعااة فاااروس -عضااوية لجنااة اإلجاارالات التصااحيحية بوحاادة ضاامان الجااودة بكليااة الفنااون والتصااميم -

 .2016 -2015الجامعى 

مركاز ضامان عضوية لجنة متابعة وةقييم أدال أعضال هيلة التدريس من خالل فح  ملف المقرر بتكليف من  -

 .حتى اآلن 2014منذ عام  الجودة بجامعة فاروس

 

 األبحاث المنشورة:

  

داب، ، مجلة بحوث كلية اآلدور اإلضاءة الحيوية فى التصميم الداخلى " رؤية مستقبلية"ريهام اسماعيل طه،     

 .2013، ابريل 24، العدد 93جامعة المنوفية، مجلد 

  

 حضور المؤتمرات والندوات:

 

 .2013الدولى ببرلين يونيو  "SHOWTECH"حضور مؤةمر  -

ثقافاة الحرياات فاى ف لكلياة الفناون الجميلاة بجامعاة اإلساكندرية بعناوانالمؤةمر العلماى الادولى الرابام حضور  -

 .2014ف يونيو الفنون والعمارة
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 ندوة التوعية بمركز اإلعداد المهني وريادة األعمال لألستاذ الدكتور/ محمد عبد الارحمنلالحضور المشاركة ب -

  .2015، اكتوبر جامعة فاروس -مدرى كلية الفنون والتصميمب -

وعالاتهاا بالعماارة الداخلياةف لالساتاذ  Landscape )) نادوة بعناوان فالكبيعاة الخارجياةلالحضور المشاركة ب -

 .2016 جامعة فاروس -مدرى كلية الفنون والتصميمب - دكتور/ فتحي النجارال

 - لوحدات األثاثف للدكتورة /مي عبد الحميد عبد المالك -ندوة بعنوان ف التصنيم الرامي لالحضور المشاركة ب -

 .2016، مايو ااعة المؤةمرات بمكتبة االسكندرية

بالقااهرة عة أدم حنين بمركز الهناجر للفنون ـ دار االوبرا ف بقا5المشاركة بعمل فنى فى معرض ف سكندريات  -

 9/4/2016الذى افتتم يوم 

 كليااةب 2016 - 2015مقااررات فصاالى الخريااف لاالمااتراف فااى ةنساايق المعاارض الختااامى ألعمااال الكااالب ل -

 .جامعة فاروس -الفنون والتصميم

 


