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المهارات :
استخدام الحاسب اآللى من خالل :

)  Microsoft Office ( Word -Excel & Power Point
 AutoCAD- Coral –Adobe Photo Shop
 Basic concepts of IT
 Using computer and managing files
 Word processing
 Spreadsheets
 Introduction to pc maintenance and protection
*حاصلة على شهادة  "Training of Trainers " TOTمن المركز االقليمى المعتمد للمجلس الدولى
للمدربين المعتمدين:.
)  Certificate of training ( tot)1+2 – specialized supplementary ( training in teaching
 Certificate of achievement in for satisfactory completion of (new trend in teaching (t2).
 Certificate of achievement in for satisfactory completion of( communication skills ( i2 ) .
) Certificate of achievement in for satisfactory completion of( time & stress management p3

الوظائف :
-

معيدة بقسم الديكور  -بكلية الفنون الجميلة جامعة االسكندرية .عام 1992
مدرس مساعد بقسم الديكور  -بكلية الفنون الجميلة جامعة االسكندرية عام .1998
مدرس بقسم الديكور  -بكلية الفنون الجميلة جامعة االسكندرية عام .2004
أستاذ مساعد بقسم الديكور  -بكلية الفنون الجميلة جامعة اإلسكندرية عام .2012
المشرف األكاديمي للمرسم الصغير – الوحدة ذات الطابع الخاص بكلية الفنون الجميلة.
عضو مجلس ادارة الوحدة ذات الطابع الخاص بكلية الفنون الجميلة.
مستشار ورائد جوالة كلية الفنون الجميلة.
رئيس لجنة االعالم بمركز ضمان الجودة واالعتماد بكلية الفنون الجميلة.
المرشد االكاديمى لمرحلة الماجيستير والدكتوراه بقسم الديكور.
المنسق العام للفرقة االعدادية .

المؤهل وتاريخه وتقديره :
 درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة قسم الديكور ،شعبة العمارة الداخلية دور يونيو . 1992
بتقدير أمتياز مع مرتبة الشرف
 درجة المـاجستير في الفنون الجميلة ،قسم الديكور  ،شعبة العمارة الداخلية  ،وكان موضوع البحث
" التصميم الداخلي للبنوك " عام 1998
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 درجة دكتوراه الفلسفة في الفنون الجميلة قسم الديكور  ،شعبة العمارة الداخلية  ،وكان موضوع
البحث " إعادة تشكيل العمارة الداخلية للمباني القديمة بإستخدام اتجاه التقنية العالية "
عام 2004
 درجة استاذ مساعد عام .2012

التدرج





الوظيفي :
معيده في  1992/ 11/ 15بالقرار رقم  1213بتاريخ 1992/11/21
مدرس مساعد في  1998/ 12/ 11بالقرار رقم  51بتاريخ 1998/1/4
مدرس في  2004 / 11 /30بالقرار رقم  1398بتاريخ 2004 / 12 / 11
أستاذ مساعد عام .2012

عضوية النقابات :






عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

في نقابة الفنانيين التشكيليين .
بجماعة الفنانين و الكتاب " اآلتيليه" باإلسكندرية.
هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة – بجامعة اإلسكندرية.
الجمعية المصرية ألصدقاء مكتبة اإلسكندرية.
جمعية خريجي الفنون الجميلة.

اإلشراف العلمي – دراسات عليا :


مرشد أكاديمى على رسائل الماجستير – بقسم الديكور – شعبة العمارة الداخلية  -بكلية الفنون
الجميلة بجامعة االسكندرية للعام الجامعي . .2011 / 2010



مرشد أكاديمى على رسائل الدكتوراه – بقسم الديكور – شعبة العمارة الداخلية  -بكلية الفنون
الجميلة بجامعة االسكندرية للعام الجامعي . .2012 / 2011



اإلشراف العلمي على الرسائل العلمية بقسم الديكور ( شعبة العمارة الداخلية ) لمرحلة
الدراسات العليا ( ماجستير ودكتوراه ) بكلية الفنون الجميلة  ،بجامعة االسكندرية،

الدورات التدريبية :












اجتياز دورة إعداد المعلم الجامعي التي إنعقدت بكلية التربية  ،جامعة اإلسكندرية .
اجتياز برنامج " اتجاهات حديثة في التدريس " والذي عقد بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس والقيادات بجامعة اإلسكندرية.
اجتياز برنامج " إدارة الوقت وضغوط العمل " والذي عقد بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
والقيادات بجامعة اإلسكندرية.
اجتياز برنامج " استخدام التكنولوجيا في التدريس " والذي عقد بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس والقيادات بجامعة اإلسكندرية.
اجتياز برنامج " مهارات االتصال الفعال " والذي عقد بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
والقيادات بجامعة اإلسكندرية.
اجتياز برنامج "  TOTدورة إعداد المدربين التمهيدية " والذي عقد بمركز تنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس و القيادات بالمجلس األعلي للجامعات.
اجتياز برنامج "  TOTدورة إعداد المدربين التكميلية " والذي عقد بمركز تنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس و القيادات بالمجلس األعلي للجامعات.
اجتياز دورة "  " TOEFLبجامعة اإلسكندرية ،أكملت دورة التوفل التحضيرية خالل الفترة من /12 /7
 2003إلي . 2004/2/14
اجتياز دورة " المفاهيم األساسية لتكنولوجيا المعلومات "إدارة مشروع تدريب أعضاء هيئة
التدريس ومعاونيهم والعاملين على تقنيات المعلومات واالتصاالت بجامعة اإلسكندرية ،مشروع تطوير
نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي . )2006/7/31 : 2006/7/16 ( ،
اجتياز دورة " استخدام الحاسوب والتعامل مع الملفات "إدارة مشروع تدريب أعضاء هيئة
التدريس ومعاونيهم والعاملين على تقنيات المعلومات واالتصاالت بجامعة اإلسكندرية ،مشروع تطوير
نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي . ) 2006/8/21 : 2006/7/31 ( ،
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اجتياز البرنامج التدريبي ألعضاء هيئة التدريس  ،دورة ( المفاهيم األساسية لتكنولوجيا
المعلومات  Basic Concepts of ITبالوحدة المركزية للتدريب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 CUICTTالتابعة للمجلس األعلى للجامعات  ،مشروع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .
اجتياز البرنامج التدريبي ألعضاء هيئة التدريس  ،دورة ( استخدام الحاسب اآللي وإدارة الملفات
 Using Computer and Managing Filesبالوحدة المركزية للتدريب تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت  CUICTTالتابعة للمجلس األعلى للجامعات  ،مشروع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .
اجتياز البرنامج التدريبي ألعضاء هيئة التدريس  ،دورة ( معالجة النصوص Word Processing
بالوحدة المركزية للتدريب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  CUICTTالتابعة للمجلس األعلى للجامعات
 ،مشروع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .
اجتياز البرنامج التدريبي ألعضاء هيئة التدريس  ،دورة ( جداول البيانات  ،Spreadsheetsبالوحدة
المركزية للتدريب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  CUICTTالتابعة للمجلس األعلى للجامعات ،
مشروع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
اجتياز البرنامج التدريبي ألعضاء هيئة التدريس  ،دورة ( مقدمة ألجهزة الكمبيوتر صيانة وحماية
 Introduction to PC Maintenance and Protectionبالوحدة المركزية للتدريب تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت  CUICTTالتابعة للمجلس األعلى للجامعات  ،مشروع تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت .

أعمال تطوير التعليم والنشاط األكاديمي :
 عضو لجان تطوير الالئحة الداخلية للكلية ( في اعمال تخصص العمارة الداخلية ).
 عضو لجان تطوير الالئحة الداخلية ( نظام الساعات المعتمدة ) بالكلية .
 عضو لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون الجميلة  ،جامعة اإلسكندرية .
 مستشار و رائد لجنة الجوالة والخدمة العامة بكلية الفنون الجميلة  ،جامعة اإلسكندرية .
 عضو لجنة استخراج النتيجة لمرحلة النقل والبكالوريوس ألقسام كلية الفنون الجميلة  ،جامعة
اإلسكندرية .
 عضو لجان االمتحانات لمرحلة النقل والبكالوريوس بقسم الديكور كلية الفنون الجميلة ،جامعة
اإلسكندرية .
 عضو لجان سي ر االمتحانات لمرحلة النقل والبكالوريوس كلية الفنون الجميلة ،جامعة اإلسكندرية .
 عضو لجان وضع األسئلة وتقدير الدرجات ألمتحانات النقل بقسم الديكور كلية الفنون الجميلة،
جامعة اإلسكندرية .
 عضو مجلس قسم الديكور كلية الفنون الجميلة ،جامعة اإلسكندرية للعام الجامعي .
 أمانة مجلس قسم الديكور كلية الفنون الجميلة ،جامعة اإلسكندرية .
 عضو اللجنة الفنية ألختيار األزياء الخاصة بالعاملين والطباخين بالمدن الجامعية ( بنين  /بنات )
 عضو لجنة اختيار الطالب والطالبة المثالي بكلية الفنون الجميلة  ،جامعة اإلسكندرية .
 عضو اللجنة التنفيذية العليا لمشروع تطوير األنشطة الطالبية بجامعة اإلسكندرية .
 رئيس اللجنة الفنية والمالية بجامعة اإلسكندرية ألختيار أنواع الورق المناسب الخاص بمطبعة
الجامعة .
 عضو اللجنة الفنية الخاصة بشراء احتياجات األقسام العلمية من األثاث التعليمي واألجهزة لقاعات
المحاضرات بالكلية .
 عضو لجنة األستالم النهائي لألثاث المكتبي المورد للكلية .
 عضو اللجنة الفنية لشراء احتياجات األقسام العلمية من األثاث التعليمي واألجهزة لقاعات
المحاضرات بالكلية .
 عضو لجنة البت بشأن تجهيز معمل ووحدة الوسائط المتعددة ومعمل (  ) ABبالكلية.
 المنسق العام لفرقة اعدادي ديكور بالكلية .
 رئيس لجنة فتح المظاريف الفنية والمالية بشأن شراء أثاث مكتبي لزوم الخدمة التعليمية بالكلية .

النشاط العلمي:
الخبرات التدريسية :
 -1المواد الدراسية




مادة التصميمات  ،أسس التصميم  ،الرسم -والرسم الهندسي -للفرقة اإلعدادية
مادة التصميمات  ،إسقاط هندسي  ،مادة نظرية ظل  -تكنولوجيا المواد  -للفرقة األولي ،
مادة التصميمات -الرسم -للفرقة الثانية ،
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مادة التصميمات التنفيذية ومادة الرسم -المواد االختيارية ( فن الزجاج المعشق – فن الفسيفساء
) للفرقة الثالثة  ،شعبة العمارة الداخلية للعام الدراسي
مادة التصميمات التنفيذية –مشاريع التخرج – الرسم – المناظر الخلوية -للفرقة الرابعة شعبة
العمارة الداخلية ،
اإلشراف علي مشاريع البكالوريوس لطالب شعبة العمارة الداخلية .
اإلشراف الدائم على برنامج التدريب الصيفي لطالب قسم الديكور بالكلية.
عضو لجنة التنسيق واإلعداد الخاصة بتحكيم مشروعات التخرج الخاصة بطالب الفرقة الرابعة
بقسم الديكور بالكلية .
عضو لجان التحكيم الداخلى لمراحل تحكيم مشروعات التخرج الخاصة بطالب الفرقة الرابعة بقسم
الديكور بالكلية .
المنسق العام للفرقة االعدادية – قسم الديكور – كلية الفنون الجميلة – جامعة االسكندرية .

لجان ضمان الجودة بالكلية







رئيس لجنة اإلعالم في مشروع إنشاء نظام ضمان جودة داخلي . QAAP2
عضو لجان توصيف المواد ( في مجال التخصص) التابع لمشروع ضمان الجودة بالكلية .
عضو البرنامج األستراتيجي لمشروع ضمان الجودة بالكلية.
عضو لجان دليل الكلية لمشروع ضمان الجودة بالكلية .
منسق الجودة لقسم الديكور .
رئيس لجنة ادارة المؤسسات بكلية الفنون الجميلة – جامعة االسكندرية .

ورش العمل :










ورشة عمل المصاحبة لندوة " اتفاقية بولونيا لتوحيد مقررات الدراسات العليا " بمركز المؤتمرات بجامعة
اإلسكندرية .
عضو أساسي بلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وممثلة للجنة المؤتمرات والندوت والملتقيات
العلمية وورش العمل .
ورشة عمل الخاصة إنشاء الكتاب التذكاري لفناني كلية الفنون الجميلة " المصاحبة لفعاليات المؤتمر
العلمي الدولي الثالث – الفنون البصرية بين الثابت و المتغير  ،والذي نظمته كلية الفنون
الجميلة ،جامعة اإلسكندرية ضمن احتفاالت اليوبيل الذهبي ( – ) 2007 – 1957وأقيم بمكتبة
اإلسكندرية  ،في الفترة من  30 :28إبريل .2007
ورشة العمل المصاحبة لفعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث – الفنون البصرية بين الثابت و
المتغير  ،والذي نظمته كلية الفنون الجميلة ،جامعة اإلسكندرية ضمن احتفاالت اليوبيل الذهبي
( – ) 2007 – 1957وأقيم بمكتبة اإلسكندرية  ،في الفترة من  30 :28إبريل .2007
ورشة عمل خاصة بطالب الفرقة االعدادية بغرض تحويل عنصر نباتى او حيوانى وتطويره الستخراج
وحدة زخرفية تستخدم فى مجال المعالجات التشكيلية فى العمارة الداخلية  ،فى الفترةبين -4-2
مارس .2014

ورشة عمل كتدريب صيفى عمل ا تضم مختلف الفرق الدراسية بعنوان (:االكسسوار فى
العمارة الداخلية )وذلك لتوسيع مدارك الطالب وتنشيط الحس االبداعى واالبتكارى من
خالل تصميمه وتنفيذه الحد وحدات االضاءة .حيث يكتسب الطالب مجموعة من المهارات
من خالل تصميمه لمجموعة من االفكار وتنفيذه للفكروالتصميم الذى اقترحه وتفاعله مع
الخامه التى اقترحها بادوات وخامات واساليب بسيطة للوصول الى عمل فنى مبتكر

الندوات والمؤتمرات العلمية :


االشترك ببحث فردى بعنوان االستلهام البصرى للطبيعة واثره على تشكيل الفراغ
الداخلى
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The Visual inspiration of nature and its effect on inner space forming





الذى نشر ضمن فعاليات مؤتمر الفنون البصرية والذي نظمته كلية الفنون الجميلة ،جامعة
اإلسكندرية .بمكتبة االسكندرية فى الفترة من  4 :2يونيو . 2014



االشترك ببحث جماعى بعنوان التعبير المرئى والمكانى لفن الجرافيتى فى العمارة
الداخلية



















الذى نشر ضمن فعاليات مؤتمر الكلية الذى بعنوان ثقافة الحريات فى الفنون البصرية والعمارة
والذي نظمته كلية الفنون الجميلة ،جامعة اإلسكندرية .بمكتبة االسكندرية فى الفترة من 4 :2
يونيو . 2014
رئيس اللجنة التنظيمية المنظمة لمؤتمر ثقافة الحريات فى الفنون البصرية والعمارة ثقافة
الحريات فى الفنون البصرية والعمارة .
االشتراك ببحث فردى بعنوان استخدام اسلوب الخداع البصرى لحل مشكالت الفراغ
الداخلى وذلك ضمن فاعليات المؤتمر الدولى الرابع لجامعة الزيتونة االردنية الذى بعنوان :
التصميم الجرافيكى بين المهنية والرسالة .
اإلشتر اك في ندوة " أتفاقية بولونيا لتوحيد مقررات الدراسات العليا " بالتعاون مع جامعة فاكسو
بالسويد  ،بمركز المؤتمرات بجامعة اإلسكندرية .
اإلشتراك ببحث فردي بعنوان " التجارب العالمية والتجربة المصرية في مجال التقويم واالعتماد "
ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لكلية التربية النوعية  ،جامعة المنصورة ( العربي الرابع – الولي
األول ) اإلعتماد األكاديمي لمؤسسات وبرامج التعليم العالي النوعي في مصر والعالم العربي .
اإلشتراك في الملتقي البيئي الرابع " لكوارث البيئية – التحديات والمواجهة " والذي عقد
بقاعة المؤتمرات بجامعة اإلسكندرية .
اإلشتراك ببحث جماعى بعنوان " الموائمة بين العولمة والهوية االقليمية فى التصميم
الداخلى The adaptations between Globalization & identity in interior design
" نشر ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث – الفنون البصرية بين الثابت و المتغير
 ،والذي نظمته كلية الفنون الجميلة ،جامعة اإلسكندرية ضمن احتفاالت اليوبيل الذهبي (– 1957
 – ) 2007وأقيم بمكتبة اإلسكندرية  ،في الفترة من  30 :28إبريل .2007
عضو منظم للمؤتمر العلمي الدولي الثالث – الفنون البصرية بين الثابت و المتغير  ،والذي
نظمته كلية الفنون الجميلة ،جامعة اإلسكندرية ضمن احتفاالت اليوبيل الذهبي () 2007 – 1957
– وأقيم بمكتبة اإلسكندرية  ،في الفترة من  30 :28إبريل .2007
اإلشتراك في الملتقي البيئي لعام  ، 2009وعام  2010والذي عقد بقاعة المؤتمرات بجامعة
اإلسكندرية .
اإلشتراك في الملتقي البيئي الثقافي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة اإلسكندرية  ،والذي
عقد بمبني المؤتمرات بكلية التمريض  ،جامعة اإلسكندرية .
رئيس لجنة المعارض للمؤتمر السنوى الخاص بقسم الديكور للعام الجامعى 2014-2013
بعنوان ( ).
رئيس لجنة االدعاية واالعالن للمؤتمر السنوى الخاص بقسم الديكور للعام الجامعى -2014
 2015بعنوان ( )

النشاط الثقافي والفني:








المشرف االكاديمى عن المرسم الصغير  ،التابع للوحدة ذات الطابع الخاص بالكلية من عام
2004وحتى عام .. 2011
اإلشتراك ضمن معرض رسالة سالم إلي العالم ( لجنة فنية ) نادي روتاري إسكندرية فاروس .
رئيس البرنامج التنفذي المشرف على معرض إدارة الفنون التشكيلية بالهيئة العامة لقصور الثقافة
باإلسكندرية .
عضو الهيئة االستشارية للموسم الثقافي بمناسبة بدأ الموسم الثقافي لجامعة اإلسكندرية .
اإلشراف على تنظيم معرض صيف وشتاء المرسم الصغير بالكلية .
تصمي م وسائل العرض والدعوات ولوحات اإلعالنات الخاصة بأقامة معارض اإلنتاج الفني لطالب
المرسم الصغير.
رائد ومستشار لجنة الجوالة بكلية الفنون الجميلة – جامعة االسكندرية .

خطابات الشكر والتقدير:
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خطاب شكر بمناسب عمل الرسومات واالقتراحات الخاصة بمشروع اإلسكان الطالبي لجامعة
اإلسكندرية بمنطقة مرغم .
خطاب شكر من لجنة ضمان الجودة بكلية الفنون الجميلة بمناسبة إتمام مخرجات المرحلة
األولي من مشروع نشاء نظام ضمان جودة داخلي . QAAP2
شهادة شكر وتقدير من قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة اإلسكندرية ،
لمشاركة في فاعليات القطاع .



شهادة شكر وتقدير من السيد االستاذ الدكتور هشام سعودى _ عميد الكلية _ وذلك لرئاسة
اللجنة المنظمة لمؤتمر ثقافة الحريات فى الفنون البصرية والعمارة والذي نظمته كلية الفنون
الجميلة ،جامعة اإلسكندرية .بمكتبة االسكندرية فى الفترة من  4 :2يونيو . 2014
شهادة شكر وتقدير من السيد االستاذ الدكتور رشدى زهران نائب رئيس الجامعة لشئون
المجتمع وخدمة البيئة على اعداد وتنظيم الملتقى الرابع لجامعة االسكندرية تحت عنوان (
الكوارث البيئية – التحديات والمواجهه).فى الفترة بين 22الى  23ابريل2009-
شهادة شكر وتقدير من السيد االستاذ الدكتور محمود الخشن نائب رئيس الجامعة لشئون
المجتمع وخدمة البيئة على تنسيق معرض الوحدات ذات تالطابع الخاص المقام على هامش
الملتقى البيئى السادس تحت مسمى ( االدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة )  29-30ابريل
2012
شهادة تقدير من قيادة المنطقة الشمالية العسكرية والمركز االوليمبى للقوات المسلحة على
العمل الجاد والتقدير الكامل فى يوم الوفاء فى 2013- 10 -29
شهادة شكر وتقدير من وحدة ضمان الجودة بكلية الفنون الجميلة على عضوية لجنة المراجعة
الداخلية لقسم العمارة للعام الجامعى 2015-2014
شهادة شكر وتقدير من وحدة ضمان الجودة بكلية الفنون الجميلة على عضوية لجنة المراجعة
الداخلية لقسم الديكور للعام الجامعى 2015-2014
شهادة شكر وتقدير من وحدة تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات وذلك كرئيس اللجنة
المنظمة لمؤتمر اعالن النتائج النهائية للمشروع للعام الجامعى 2016-2015-
شهادة شكر وتقدير من وحدة تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات وذلك على المساهمة فى
انشاء بنوك اسئلة االمتحانات لمشروع تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات للعام الجامعى -
2016-2015
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