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العنوان البريدي:
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أرقام الهواتف01223455407:

العنوان :رقم  33شارع رستم مع تقاطع المحمدية برج الملكة فيكتوريا
المؤهالت الدراسية:






شهادة البكالوريوس في الفنون التطبيقية ،جامعة حلوان1975 ،
ماجستير في الفنون التطبيقية ،جامعة حلوان1983 ،
بعنوان "دراسة األثاث الشعبي وتطبيقاته"
دكتوراه في الفنون التطبيقية ،جامعة حلوان1989 ،
بعنوان "األسس العلمية والتطبيقية ألثاث المسطحات المنتج باألسلوب الكمي

الدرجات العلمية:
الدرجة

العلميــــة :ماجستير فنون تطبقية 1983م

مدرس

مساعـــــــد1986:

الدرجة

العلميــــة:دكتوراة الفلسفة فنون تطبقية 1989م
استاذ مساعد 1991م

اللغات:
 اللغة العربية  :اللغة االساسية
 اللغة االنجليزية  :جيد جدا

الخبرات المهنية:

االندابات خارج كلية الفنون التطبيقية:
 كلية التربية – الزمالك
 كلية التربية حلوان

 كلية التربية النوعية طنطا

 كلية التربية النوعية االسكندرية

 كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا

 كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق

 اعارة بجامعة  6اكتوبر من عام  2001الى 2005-
 تم تعينى من  2005الى نهاية 2098

 تم تعينى بجامعة فاروس من 2009الى تاريخة

الدراسات العليا:
 كلية التربية جامعة حلوان
العمال االنشائية:
 تصميم واشراف متحف االثار والتراث الشعبى بكلية المعلمين بمحافظ القنفذة بالسعودية
 تصميم واشراف قاعات االجتماعات بكلية المعلمين بالسعودية
 تصميم واشراف قاعة االحتفاالت بكلية المعلين بالسعودية

 تصميم وتنفيذ عنابر مستشفى بجامعة اكتوبر التعليمى المميز (اجنحة عالجية فندقية)
 اقامة مهرجان (تمم تصمميم جناحمة جمهوريمة مصمر العربيمة بجامعمة اكتموبر وبمشماركة المدو
العربية واالوربية وتم حصولنا على الدرع على مستوى الدو المشاركة فى هذا المهرجان

 رئيس قسم التصميم الداخلى بجامعة اكتوبر


رئيس فسم التربية الفنية بكلية المعلمين بالسعودية

األبحاث العلمية المنشورة:
األبحاث :
 1ـ البحث األول ( فردي )
نشر في مجلة ( علوم وفنون ) ـ دراسات وبحوث ـ التي تصدرها جامعة حلوان بعنوان " العالقة 

بين التشكيل الفراغي للمكون المعماري والوظيفية للمصمم الداخلي " .
 2ـ البحث الثاني ( فردي ) 
في المؤتمر الدولي األول لربط الجامعة بالصناعة بعنوان " دور المصمم في تطوير الصناعة " 
 3ـ البحث الثالث ( فردي ) 
المؤتمر العلمي السنوي السادس عشر 
المشروعات الصغيرة وآفاق التنمية المستدامة في الوطن العربي بعنوان " فلسفة المصمم 
التطبيقي ودوره اإلنتاجي على الصناعات الصغيرة
األعمال اإلنشائية في مجال التخصص  :
 1ـ تصميم وإشراف متحف اآلثار واتراث الشعبي بمحافظة القنفذة بالمملكة العربية السعودية 

 2ـ تصميم وإشراف قاعة االجتماعات بكلية المعلمين بمحافظة القنفذة بالمملكة العربية السعودية 
=تنفيذ جناح بمستشفى جامعة اكتوبر التعليمى المميز ( 5اجنحة عالجية فندقية ) 
=االستقبال 
=االستراحة للزوار 
=اقامة مهرجان (جناح جمهورية مصر العبية بجامعة اكتوبر بمشاركة الدول العربية واالوربية 

وحصول كلية الفنون التطبقية على الدرع على مستوى الدول المشاركة فى هذا المهرجان
==االنتدبات 
انتداب بجامعة 6اكتوبرمن عام  2005-2001
اعارة بجامعة 6اكتوبر من عام  2009-2005
رئيس قسم التصميم الداخلي واألثاث بجامعة  6أكتوبر 

