
 

 

 

 

 

 معلومات عن عضو هيئة التدريس:

 أ.م.د/ إيمان أحمد رمزى الجندى:

 م.1971مواليد األسكندرية عام  -

 م. 1994األسكندريةجامعة  -شعبة جدارى  -قسم التصوير - بكالوريوس الفنون الجميلة -

 م.2001حصلت على ماجستير الفنون الجميلة عام  -

 م.2005عام حصلت على دكتوراه الفنون الجميلة  -

  .م22/1/2013اعتبارا من  بالكلية  شعبة جدارى -قسم التصويربستاذ مساعد أتعمل حاليا  -

 .(AIMC)عضو الجمعية الدولية لفنانى الفسيفساء المعاصرين  -

عضو نقابة الفنانين التشكيليين باألسكندرية. -         

 .عضو باتيليه االسكندرية لجماعة الفنانين والكتاب -

 .عضو بجمعية محبى فن محمد شاكر -

 .م(2011-2009جامعة االسكندرية )  -مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الفنون الجميلة -

 م.2014( 1عمال المقدمة فى الصالون السنوى االول للفنون التشكيلية من لقاءات االجيال )ألعضو فى لجنة الفرز والتحكيم ل -

مؤتمر الكلية الدولى الرابع والذى عقد بمكتبة االسكندرية ) ثقافة الحريات فى الفنون عضو فى لجنة توصيات  -

 م.( 2014يونيه  4-2البصرية والعمارة  

  .بالتدريس لبعض األنشطة التعليمية مثل دورات  الدراسات الحرة بالكلية قامت -

عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه بكلية  شراف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه وناقشتقامت باإل -

 الفنون الجميلة جامعة االسكندرية.

  .حصلت على العديد من شهادات التقدير -

 . ولدى افراد مؤسسة الفارسى ووزارة الثقافةمؤسسة بينيتون  بايطاليا ولها مقتنيات لدى  -

     emanramzyelgendy@gmail.com البريد االلكترونى: -

 01226158224موبايل:  -

 

 المقررات التى قامت بتدريسها لمراحل البكالوريوس:

 الرسم. -

 التصوير العام. -

 المناظر الخلوية. -

 .التصميم الفنى -

 التصوير الجدارى. -

 التصميم الجدارى. -

 مشاريع التخرج. -

 فن الفسيفساء. -



 

 المقررات التى قامت بتدريسها لمرحلة الدراسات العليا:

 فلسفة فن الرسم. -

 

 النشر العلمى:

  .سالميةإلسكندرية والثقافة اإلضمن فاعليات مؤتمر ا فى الكتاب الثانى ) االسكندرية والثقافة االسالمية( بحث منشور -

سكندرية ) دراسة مقارنة لمسجد أبي العباس المرسى إلم ( بعنوان الحلول التصميمية الجدارية لمساجد مدينة ا 26/6/2008 -25) 

 ضمن المحور السادس الفنون فى األسكندرية فى العصر األسالمى.ومسجد على تمراز( 

دراسة مقارنة بين الحلول عنوانه :م ( و 27/11/2008 -26سكندرية ملتقى ثقافى وحضارى) إلضمن فاعليات مؤتمر اتم القائه بحث  -

إبراهيم باالسكندرية ضمن المحور الثامن األسكندرية التصميمية للمعالجات الجصية الداخلية والمعالجات النحاسية الخارجية لمسجد القائد 

 .وحوار الحضارات فى حوض البحر المتوسط

 م.4/10/2010-1المؤتمر الثانى عشر العالمى لجمعية فنانى الموزاييك المعاصرين بأثينا باليونان بوستر عن فن الفسيفساء فى  -

 م.30/9/2012-28 بقبرصمعية فنانى الموزاييك المعاصرين عشر العالمى لج لثالمؤتمر الثاالمعرض المقام ضمن فاعليات  -

الدولى الرابع والذى  الفنون الجميلة جامعة االسكندرية الحرية المقيدة للمصمم الجدارى عبر العصور التاريخية مؤتمر كليةبحث بعنوان :  -

 م.( 2014يونيه  4-2عقد بمكتبة االسكندرية ) ثقافة الحريات فى الفنون البصرية والعمارة  

 

 الروابط والمواقع االلكترونية:

- https://youtu.be/eRDTVHeVGb4 

 

 لمعارض:ا

 م.1990 الفنون الجميله باألسكندريهأعمال فى فن التصوير  بكلية  -

 م.1999 باتيليه االسكندرية صالون األتيليه للتصوير -

  م.2007 جامعة األسكندرية -لفنون الجميلةنصف قرن من األبداع ضمن فاعليات األحتفال باليوبيل الذهبى لكلية ا -

 م.2008المعرض الخامس لفنانات سكندريات بقصرثقافة األنفوشى  -

 م.2008اإلبداعات الفنية السكندرية  بالمركز الثقافى الروسى باألسكندريه  -

 م.2008إحتفاالت األقليم بأعياد يوليو المجيدة بنقابة الفنانين التشكيليين باألسكندرية  -

 م.2008 بقاعة ناجى  بقصر ثقافة االنفوشى الملتقى الرابع فنون سكندرية -

 م.2008 بقاعة ناجى  بقصر ثقافة االنفوشى لعربىالملتقى الرابع لمبدعى الخط ا  -

 م.2009معرض أ.د. حامد عويس فى االحتفال بعيد ميالده التسعين بمبنى كلية الفنون الجميلة  -

 م. 2009بمعهد جوته لجاليرى فكر وفن  29الصالون  -

 م.2009احتفالية مهداه لكلية الفنون الجميلة بمعرض ملتقى فنانى الثغر السنوى السادس قاعة ناجى   -

 م. 2009فنانو االسكندرية لبينالى االسكندرية الخامس والعشرون لدول البحر المتوسط  -

 م.2010فنانى االسكندرية بقاعة ايزيس متحف محمود مختار القاهرة  -

 م.2010سباعيات فنية( بمتحف محمود سعيد  )السنوى السابع  ملتقى فنانى الثغر  -

 م.2010بمتحف العريش القومى لآلثار  2010شاركت فى معرض المعارض لالقتناء  -

 م. 2012الدورة الرابعة والثالثين من المعرض العام  -

 م. 2013فبراير 9 بالكلية  )رؤية معاصرة لفسيفساء سكندرية(AIMC عضاء جمعية الفسيفساء الدولية معرض أل -

https://youtu.be/eRDTVHeVGb4


 .م2013فبراير  25 جامعة االسكندرية -اجيال فنية بكلية الفنون الجميلة  -

  م.2013مارس  13 ( بقصر التذوق بسيدى جابر2صالون الربيع ) -

 ايطاليا –برافانا فسيفساء سكندرية ضمن االحتفالية الدولية االولى للفسيفساء المعاصر الدورة الثالثة   -

 .( م2013نوفمبر  23اكتوبر الى  12)  

 م.2014 فبراير  15 جمعية محبى فن  محمد شاكر( بقاعة المعارض بمقر 1جيال )ول للفنون التشكيلية من لقاءات األالصالون السنوى األ -

باتيليه ( لفنون الرسم والتصوير والتصميمات المطبوعة والنحت " الزمن وثقافة االمكنة " 70تيليه االسكندرية ) الدورة الصالون السنوى أل -

 .م 2014مارس  6 اسكندرية

 .م2014مارس  22 بكلية الفنون الجميلة جامعة االسكندريةجيل التسعينات  -

 م.2014ابريل  12االوبرا لوحة لكل بيت بالقاعة المستديرة والهناجر بساحة  -

 .م2014يونيه  8 ( بقاعة صالح طاهر بدار االوبرا 2سكندريات ) -

 4-2فى الفنون البصرية والعمارة   الدولى الرابع ) ثقافة الحرياتضمن فاعليات المؤتمر العلمى  بالكلية شاركت فى المعرض  المقام -

 .م(2014يونيه 

 م.2014( اكتوبر معرض صورة العالم  روما ) ايطاليا  -

 .م 2015 ( لفنون الرسم والتصوير والتصميمات المطبوعة والنحت باتيليه اسكندرية80تيليه االسكندرية ) الدورة الصالون السنوى أل -

 .م2015فبراير  2متر مساحة حرة لالبداع بمكتبة االسكندرية  Xمعرض أجندة متر  -

 م.2015 مارس 3 باتيليه القاهرة( 4سكندريات ) -

  م.2015مايو 5 بنقابة الفنانين التشكيليين بسموحة( 4صالون الربيع ) -

 م.2015يوليو 26ملتقى الفسيفساء الثانى بمكتبة االسكندرية  -

 بمتحف محمود معرض جماعى ) مساحة لونية فى زمن الرؤية ( ضمن احتفالية سيف وأدهم وانلى  -

 م.10/2/2016سعيد

  المعارض الفردية:

              م.  2008مؤتمر األسكندرية ملتقى ثقافى وحضارى ) مفردات عربية ( ضمن فاعليات  -

 

 م.  2009 ( بقاعة المبنى الرئيسى لكلية الفنون الجميلة بمظلومأعمال فى الفسيفساء)   -

       

 م.  2012 ة( بقاعة المبنى الرئيسى لكلية الفنون الجميلة بمظلومربمغا )رؤبة - 



       

 م.  2014 بقاعة المبنى الرئيسى لكلية الفنون الجميلة بمظلوم) نسيج األحجار(  - 

      

 م.20/5/2015ورشة عمل  للفسيفساء بكلية الفنون والتصميم جامعة فاروس  -

 م. 8/3/2016بكلية الفنون والتصميم جامعة فاروس  (دور فن التصوير فى خدمة المجتمع)ندوة بعنوان   -

 م. 3/5/2016ورشة عمل بعنوان  )فن الفسيفساء قديما وحديثا( بكلية الفنون والتصميم جامعة فاروس  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


