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المؤهل :

 حاصلة على درجة دكتوراة الفلسفة فى الفنون الجميلة فى موضوو االالطاواا الفزف وة فوىالتص وووير الج وودارر ف ووى ترك ووا م وون الق وورن  14م –  19م وأثرهو وا عل ووى التص وووير الج وودارر

المعاصر 2006م)

 حاصلة على درجة الماجستير فى موضو االتصوير الجودارر بوين القورنين ال ارالول والسوااللالم طديوين فووى مصور وطيزناووة – د ارسوة تحليل ووة مقارنوة لاوورء ااداا والفامواا وا سوولو
2001م)

 الكووالوريوف فنووون جميلووة – قسووم تصوووير شووعالة جوودارر – جامعووة اإلسووكندرية 1993م –جدا مل مرتالة الشرف .
بتقدير جيد ً

اللغات :
 اللغة العرط ة . اللغة اإلنجليزية . -اللغة الترك ة.
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المنح الدراسية :
 منحة دراس ة من السفارة الترك ة لدراسة اللغة الترك ة لمدة شهرين 2001م -منحة دراس ة من السفارة الترك ة لدراسة اللغة الترك ة لمدة شهر 2002م

 منحة دراس ة من السفارة الترك ة لتنفيذ التجرطة العمل ة للدكتوراة لمدة ثمانى أشوهر والد ارسوةبجامعة مرمرة الاسانبول ترك ا  2005م2006-م

المعارض :

 معرض جماعى اعدادر فنون – المبنى الكل ة بجناكل ف 1989م . -صالون الشالا

 1990م.

 -معرض جماعى الأتيل ه االسكندرية للفنانين والكتا

1992م .

 -معرض جماعى المتحف الفنون الجميلة المحرم الك 1993م .

 معرض فاص الأعمال الدكتوراة المبنى الكل ة بجناكل ف أغساف 2006م. -معرض جماعى الأتيل ه اإلسكندرية للفنانين والكتا

2007م .

 -معرض جماعي بنقاالة الفنانين التشكليين الاالسكندرية اب ض واسود 2012م

 -معرض جماعي الكل ة الفنون الجميلة الاالسكندرية الاسم فريجي التسعيناا 2014م

 اإلشراف على تجهيز معارض جماع ة القصر التذوء السيدر جابر 1996م – 1997م. -اإلشراف على تجهيز معرض لألافال الأتيل ه اإلسكندرية للفنانين والكتا

1997م.

 معوورض جموواعي فووي مركووز السووفينة لطبوودا –كن سووة العووذراا السووموحة –معوورض السووفينةالراالل سبتمبر . 2015

الخبرات :

 مدرف الكل ة الفنون و التصم م بجامعة فاروف الاالسكندرية االوظ فة الحال ة ) التدريف المدرسة المرقس ة الثانو ة بنين 1993م 1994 -م عضوة بنقاالة التشكليين الاالسكندرية 1994م -عضوة الاتيل ة االسكندرية للفنانين 1994م

 التدريف بنادر سموحة – النشاط الص فى 1994م التدريف القصر التذوء السيدر جابر من 1995م -التدريف الأتيل ه اإلسكندرية للفنانين والكتا

1997م

 -اإلشتراك فى تجهيز أعمال بينالى اإلسكندرية 2003م

 التدريف الكل ة الفنون الجميلة الأنقرة بترك ا لمدة شهر 2004م -رئ ف مجلف االدارة لجمع ة االسكان لنقاالة الفنانين التشكليين الاالسكندرية 2013م
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شهادات توثيق من خارج مصر :

 شهادة توثيق من أ.د/فليز عميدة كل ة الفنون الجميلة جامعة الشكانا الأنقرة – ترك ا  ،عنالتجرطة العمل ة لرسالة الدكتوراة – فبراير 2006م

 شووهادة توثيووق م ون ا سووتاذ  /محمووود جورصووور  ،أسووتاذ متفصووص الكل ووة الفنووون الجميلووةالمدينة أزنيق ومالك جاليرر للفزف العثمانى المدينة كوتاه ة – بترك ا عن التجرطة العمل ة

لرسالة الدكتوراة – يناير 2006م

 شهادة توثيق من ا ستاذ  /حسين كهرمانة مالك جواليرر ومركوز للفنوون  ،المدينوة كوتاه وة– ترك ا – عن التجرطة العمل ة لرسالة الدكتوراة – يناير 2006م .

األعمال الخاصة من 1993م إلى2015م :
 معظم هذه ا عمال فى الموقل اإللكترونى الفاص بى و هو :www.egypt-mosaic.com

وأهم هذه األعمال :
أعمال فن ة متنوعة التقن اا بنوادر القواا المسلحة مثل :

 لوحة جدارية  25متور مرطول وأعموال زجواا بنوادر الفوتر العمواراا مصوافى كامول للضوالاطاالمناقة الشمال ة) اإلسكندرية – 1996م .

 -لوحة جدارية  65م 2بنادر الجطا المدينة نصر – القاهرة 2000م .

 لوحتين جداريتن  30م 2الفندء القواا المسلحة – القائد إبراه م – اإلسكندرية 2000م. لوحاا جدارية المساحة مفتلفة المجمو  50م 2بنادر ضالاط الشاائ المصافى كامل –اإلسكندرية 2001م .

 لوحة جدارية  20م 2بنادر وفندء للقواا المسلحة المدينة المن ا – 2002م . لوحتووان جووداريتين المسوواحاا مفتلفووة بنووادر وفنوودء  26يوليووو للقوواا المسوولحة الالزمالووك –القاهرة 2002م .

 لوحتين جدارتين المساحاا مفتلفوة المجموو  17م 2القريوة كريور للقوواا المسولحة الالسواحلالشمالى – اإلسكندرية 2004م – 2005م

أعمال فنية بالفنادق والقرى السياحية :
 أعمال جدارية من المو از ك الالنادر الصوحى ولوثطث ماواعم وأعموال مون الزجواا الوالماعمال االانى الشيراتون رو ال جاردن الالهرم – الالجيزة 1999م – 2000م

 أعمال جدارية الالنادي الصحى الالهيلتون – جرين الط از – اإلسكندرية 2002م .-3-

 أعمووال جداريووة المسوواحاا مفتلفووة وأعمووال موون الزجوواا بنووادي الفروس و ة – الهيلتووون الكيوونمريوط 2002م .

 -اعمال من الزجاا الملون الالقنصل ة الروس ة الاالسكندرية 2012م

مجموعة من األعمال الفنية بالفنادق والمطاعم العائمة :
الموز وك المسواحاا مفتلفوة الوالماعم العوائم صون سوا – الوالجيزة
ا
 منهم لوحاا جداريوة مون2004م .

الموز ك الالفندء العائم لشركة مصر للايران 2008م .
ا
 لوحاا جدارية من لوحة جدارية الالماعم العائم – الس ار ا – الزمالك  -القاهرة –  2009م . -لوحة جدارية الفندء عزام الالجونة -اوراسكوم– الغردقة – 2009م.

 مجموعة من ا عمدة الفندء عمرو فليل  6نجوم الالجونة -اوراسكوم– الغردقة 2009م -لوحتين من المو از ك لحائط وارض ة –الجونة – اوراسكوم – الغردقة 2011-م

مجموعة من األعمال الجدارية بالقرى السياحية منهم :
الموز ك والزجاا المرسى ماروح 1993م – 1994م .
ا
 -واجهة قرية أندلس ة من

الموز ك المساحاا مفتلفة – قرية لون بيتش 2001م – 2002م.
ا
 لوحاا جدارية منالموز ك قرية سان جورا الشرم الشيخ 2005م.
ا
 -لوحد جدا ة من

مجموعة من األعمال الفنية الخاصة بشركات وفيالت ومنازل وغيرها منهم :
 أعمال من الزجاا المعشق الشركة أصالة 1994م.الموز ك الشركة  Alex waxللشمل 2004م.
ا
 -أعمال من

 لوحاا من المو از ك المساحاا مفتلفة لمحطا ماضى للعاارة 2008م – 2010م لوحاا من المو از ك في ف ط الالشروء في القاهرة 2010م -لوحاا من المو از ك في ف ط 2012 Alex Westم

 -لوحاا من المو از ك الرض ة ف ط الاالسكندرية 2013م

 لوحاا من المو از ك لحوائط وارض اا قصر الالمدينة المنورة 2013م2014-م -أعمال مفتلفة من المو از ك والرسم والزجاا المعشق الالف طا والمنازل وغيرها.

أعمال ترميم :
 ترم م جدارية لف ط بجل م – اإلسكندرية 1997م . -أعمال ترم م لوحاا فرسكو السينما أمير االسكندرية 2008م

قطع فنية خاصة .
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