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 البيانات الشخصية:
 

 عبد المجيد نجم راندا اسماعيل طهاإلسم : 

 23/12/1978تاريخ الميالد: 

 مكان الميالد:اإلسكندرية

 rihran@gmail.com البريد االلكترونى:

 

 المؤهالت العلمية
 

 حتى األن .2015- لية الفنون الجميلة جامعة اإلسكندريةك -بقسم الديكور استاذ مساعد 

 تصمممي   بعنوووان شووعبة الفنووون التعبيريووة -الووديكورتخصوو  ، فووى فلسووفة الفنووون الجميلووة  هدكتووورا"

 .2010عام  امعة االسكندريةج–كلية الفنون الجميلة  –السينوغرافيا ميكانيكية الحركة"

 ظر فى المسرح "تطور المنبعنوانالفنون التعبيرية  شعبة - الديكورتخص  ،  الفنون الجميلة ماجستير

           .2006عام  جامعة االسكندرية–كلية الفنون الجميلة  –"المستقبلى

 امتيوا   بتقودير عوام 2000عوام الفنوون التعبيريوة  شعبة -الديكور  تخص الفنون الجميلة،  بكالوريوس

 .ا يمتـإتقدير مشروع التخرج ، ومع مرتبة الشرف

 التدرج الوظيفى :
 

 2015     امعة االسكندريةج–لية الفنون الجميلة ك –بقسم الديكوراستاذ مساعد. 

 2010 - 2015  امعة االسكندريةج–لية الفنون الجميلة ك –بقسم الديكورمدرس. 

 2006- 2010 امعة االسكندريةج–لفنون الجميلة اكلية  –مدرس مساعد بقسم الديكور. 

 2001- 2006 امعة االسكندريةج–الجميلة  كلية الفنون –معيد بقسم الديكور. 

 

 :الحالية  الوظيفة
    

ليوة الفنوون ك –باإلعوار  اسوتاذ مسواعد جامعة اإلسوكندرية وحاليوا   –بكلية الفنون الجميلة استاذ مساعد 

 . اإلسكندرية جامعة فاروس-والتصميم 

  

 : الجمعيات العلمية والنقابات عضوية

mailto:rihran@gmail.com
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 . عضو نقابة الفنانين التشكيلين 

 (  عضو جماعة السينوغرافيين المصريينE.S.T.T.C )–  ت التأسيس. تح 

 

 لمرحلة البكالوريوس:الخبرات التدريسية 
 

 : اإلسكندرية جامعة  -كلية الفنون الجميلة أوالً: المقررات التدريسية ب

  إعدادى ديكورالفرقة  – أسس التصميم  ماد. 

  إعدادى ديكور الفرقة  – رسم الطبيعة الصامتة ماد. 

  إعدادى ديكورالفرقة  –ماد  تصميمات. 

  ولى ديكوراألالفرقة  -  رسم الطبيعة الصامتة ماد. 

  ديكورولى الفرقة األ -اإلسقاط الهندسى ماد. 

   ولى ديكورالفرقة األ -ات تصميمماد. 

  ديكوراألولى الفرقة  -نظرية الظل ماد. 

  ثانية ديكورالفرقة ال -المناظر المسرحية  ماد. 

  ديكورالثانية  الفرقة – رسم الطبيعة الصامتة ماد. 

  شعبة الفنون التعبيرية. ثالثة ديكورالالفرقة  -السينوغرافيا الرقمية  ماد 

  شعبة الفنون التعبيرية. ديكورالثالثة  الفرقة - تصميم األ ياء ماد 

  شعبة الفنون التعبيرية. ديكورالثالثة  الفرقة -التصميمات التنفيذية ماد 

  ديكور شعبة العمار  الداخليةالثالثة  الفرقة - رسم الطبيعة الصامتة ماد. 

  الفنون التعبيرية.شعبة  ديكورالثالثة الفرقة  -المناظر المسرحية  ماد 

  شعبة الفنون التعبيرية. ديكورالثالثة الفرقة  - اتتصميم ماد 

  شعبة الفنون التعبيرية.رابعة ديكور ال الفرقة -المناظر المسرحية  ماد 

  شعبة الفنون التعبيرية.رابعة ديكور تعبيرية الالفرقة  - اتتصميم ماد 

  شعبة الفنون التعبيرية. ورديكالفرقة الرابعة  -التصميمات التنفيذية ماد 

  شعبة الفنون التعبيرية.ديكور الفرقة الرابعة  - رسم الطبيعة الصامتة ماد 

   تعبيرية.شعبة الفنون الديكور الرابعة  الفرقة -ماد  المشروع 

 

 جامعة اإلسكندرية: –كلية الفنون الجميلة  – الدراسات العليامرحلة  ثانياً: 

    الفصووول  -2010/2011العوووام الجوووامعى ، مرحلوووة تمهيووودى ماجسوووتير  –( 2منووواظر مسووورحية )مووواد

 .الدراسى الثانى
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 جامعة فاروس: -الفنون والتصمي   كلية - ثالثاً: المقررات التدريسية بقس  التصمي  الداخلى واألثاث

 ( 1ماد  تصميم األثاث )– ثانية الفرقة ال. 

 ولى األ الفرقة –ماد  مبادىء التصميم الداخلى. 

  رابعة الفرقة ال –الديكور السنيمائى ماد. 

  عدادىإ الفرقة -ماد  أسس التصميم . 

 (1ماد  ديكور مسرحى )- ولىالفرقة األ . 

 (2ماد  ديكور مسرحى )- نيةالفرقة الثا . 

  الثالثةالفرقة  –ماد  ديكور تلفزيون . 

  إعدادى الفرقة  –ماد  دراسات متحفية. 

 ( 1نظريات اللون وتطبيقاته )-.الفرقة األولى 

 

 :أعمال الجودة المشاركة فى 
 

 جامعة اإلسكندرية: ،أعمال الجودة فى كلية الفنون الجميلةأوالً: 

  العوام  -جامعوة اإلسوكندرية  –وحود  مومان الجوود  بكليوة الفنوون الجميلوةبعضو لجنة المعايير الخاصوة

 2013-2012الجامعى: 

 درية جامعوة اإلسوكن–وحود  مومان الجوود  بكليوة الفنوون الجميلوة بكاديمية عضوية  لجنة المراجعة األ- 

 .2014 -2013العام الجامعى: 

  العوام  -ية جامعوة اإلسوكندر–عضوية  لجنة المراجعة الداخلية وحد  ممان الجود  بكلية الفنون الجميلة

 .2013-2012الجامعى:  

 : مال الجودة فى كلية الفنون والتصمي  جامعة فاروسأعثانياً: 

 در  المحووور األو : القوو -الفنووون والتصووميم بكليووةبوحوود  موومان الجووود   عضووو لجنووة المعووايير الخاصووة

 .خالقمعيار المصداقية واأل -المؤسسية  

  لفاعليوة المحوور الثوانى : ا -الفنوون والتصوميم بكليوةبوحود  مومان الجوود  عضو لجنة المعايير الخاصة

 .معيار الخريجين –التعليمية 

  : إعداد المقررات 
    

 كلية الفنون الجميلة جامعة اإلسكندرية:ب لمرحلة البكالوريوس إعداد المقرراتأوالً: 

  ليوة الفنوون الجميلوة ك -2011/2012م الجوامعى العوا -تعبيريوة ثالثة ديكوور -السينوغرافيا الرقمية  ماد

 جامعة اإلسكندرية 
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  الجميلووة  كليووة الفنووون -2012/2013العووام الجووامعى  -عبيريووةت رابعووة ديكووور -تصووميمات تنفيذيووة  موواد

 .جامعة اإلسكندرية

 

 كلية الفنون الجميلة جامعة اإلسكندرية:لمرحلة الدراسات العليا بإعداد المقررات ثانياً:

   لفصول الدراسوى ا -2010/2011مرحلة تمهيدى ماجسوتير العوام الجوامعى  –( 2مناظر مسرحية )ماد

 .الثانى

 

 :فاروسجامعة  والتصمي كلية الفنون بإعداد المقررات ثالثاً: 

 ( 1ماد  تصميم األثاث )– ثانية الفرقة ال. 

 ولى الفرقة األ –ماد  مبادىء التصميم الداخلى. 

 رابعة الفرقة ال –ماد  الديكور السنيمائى. 

  عدادىالفرقة إ -ماد  أسس التصميم . 

 (1ماد  ديكور مسرحى )- ولىالفرقة األ . 

 (2ماد  ديكور مسرحى )- نيةالفرقة الثا . 

  الفرقة االولى.-ماد  نظريات اللون 

  ثانيةالفرقة ال –ماد  ديكور تلفزيون . 

  إعدادى الفرقة  –ماد  دراسات متحفية. 

 

 : اإلشراف على الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراه
 

 ومفهمو  العمرا المسمرحى مما بدايمة السمينوغرافيا التفاعليمة" على رسالة  دكتووراه مشارك مشرف 

   جيل ، تواريخ التسوجامعوة االسوكندرية، قسوم الوديكور ، عصوام السويد  للباحث ، "القرن الحادى والعشرين

2014 . 

 ي  المنظمر المسمرحى فمى التكاممل بمين االخمراج وتصمم " علوى رسوالة  ماجسوتير مشارك مشرف

، توواريخ جامعووة االسووكندرية، الووديكورقسووم ،  باسوونت طايوول الدارسووة، رت ويلسممون"اعمممال "روبمم

  .2012  التسجيل 

 اظر العالقمة التبادليمة بمين الفمن والعلم  فمى مجمال تصممي  المنم "علوى رسوالة  ماجسوتير مشارك مشرف

 .2011 جيل ، تاريخ التسجامعة االسكندرية، قسم الديكور، سامة عبد الستار أسهام  "، الدارسة السنيمائية
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 :اإلرشاد األكاديمى 
 

 لجميلووة اكليووة الفنووون  ،شووعبة الفنووون التعبيريووةبقسووم الووديكور ،  اإلرشوواد األكوواديمى لمرحلووة الوودبلوم، 

 .جامعة اإلسكندرية

  الجميلووة ،  كليووة الفنووون  ،شووعبة الفنووون التعبيريووة بقسووم الووديكور،سووتير الماجاإلرشواد األكوواديمى لمرحلووة

 .جامعة اإلسكندرية

 أعمال اإلمتحانات :
 

  عوام لفتر  مون ا -جامعة اإلسكندرية  –كلية الفنون الجميلة  –عضو الكنترو  المركزى لقسم الديكور

 . 2014وحتى  2009

  2009نوذ عوام م -جامعوة اإلسوكندرية  –كليوة الفنوون الجميلوة  – ثانويوة العاموةقودرات الكنتورو  عضو 

 .2014وحتى  

  امعوة ج –كليوة الفنوون الجميلوة  –تعبيريوة ون الشوعبة الفنورابعوة للفرقوة العضو لجان تصحيح المشروع

 .2014وحتى  2010عام الفتر  من  -اإلسكندرية 

  ية جامعوة اإلسوكندر –كليوة الفنوون الجميلوة  – تصوحيح إمتحانوات النقول والبكوالوريوسعضوية لجوان- 

 .2014وحتى  2010عام الفتر  من 

 :أعضاء هيئة التدريس والقيادات  قدراتمن خالل مشروع تنمية التى تم اجتيازها الدورات التدريبية 
 

 "  معووة جا -التوودريس  مركووز تنميووة قوودرات أعضوواء  ي ووة –"نظمم  إدارة المراجمما البحثيممة العلميممةدور

 .2014 االسكندرية 

  2014 ية جامعة االسكندر -التدريس  مركز تنمية قدرات أعضاء  ي ة –" زمات والكوارثدارة األإ"  دور. 

 "  2014 ةجامعة االسكندري -التدريس  مركز تنمية قدرات أعضاء  ي ة –"تنظي  المؤتمرات العلميةدور. 

  " امعوة ج -التودريس  مركوز تنميوة قودرات أعضواء  ي وة –"معايير الجمودة فمى العمليمة التدريسميةدور

 .  2014 االسكندرية 

  " 2014 جامعة االسكندرية  -التدريس  مركز تنمية قدرات أعضاء  ي ة –"التعل  اإللكترونىدور. 

 "  التودريس  مركز تنمية قدرات أعضاء  ي وة –" الجوانب القانونية والمالية فى األعمال الجامعيةدور

 .  2014 جامعة االسكندرية  -

 التى تم اجتيازها: التدريبية دوراتال
 

 .المفا يم األساسية لتكنولوجيا المعلومات 
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  مع الملفات.استخدام الحاسوب والتعامل 

  معالجة النصوصWORD. 

  معالجة جداو  البياناتEXCEL. 

  قواعد البياناتACCESS. 

 مقدمة عن حماية وصيانة الحاسوب الشخصى 

  العروض التقديميةPOWER POINT. 

 .المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت 

  التويفلTOEFL 

  برنامجDREAM WEAVER 

  برنامجADOPE PRIMERE 

  برنامجDIRECTOR 

  دور   االنترنتINTERNET 

  دور  فى الفوتوشوبPHOTOSHOP. 

   م2000ام ع -جامعة اإلسكندرية  –كلية التربية  –"  إعداد المعل "دور. 

  م 2005 - جامعة االسكندرية  -التدريس  مركز تنمية قدرات أعضاء  ي ة –"  مهارات التفكير" دور. 

  رية جامعوة االسوكند -التودريس  مركوز تنميوة قودرات أعضواء  ي وة –"البحث العلمى أخالقيات" دور - 

 .م2005

  معووة جا  -التوودريس  مركووز تنميووة قوودرات أعضوواء  ي ووة – "اسممتخدا  التكنولوجيمما فممى التعلممي  " دور

 م.2006عام  - االسكندرية 

  ندرية جامعوة االسوك -مركز تنمية قودرات أعضواء  ي ةالتودريس  –"معايير الجودة  فى التدريس" دور 

 .2007عام  -

  م.2006م عا - جامعة االسكندرية  -التدريس  مركز تنمية قدرات أعضاء  ي ة –" تصمي  المقرر " دور 

  م.2006ام ع - جامعة االسكندرية  -التدريس  مركز تنمية قدرات أعضاء  ي ة –"الساعات المعتمدة " دور 

  م2006عام  - االسكندرية  جامعة -التدريس  مركز تنمية قدرات أعضاء  ي ة – "التدريس الفعال" دور. 

  م2006عام  - االسكندرية  جامعة -التدريس  مركز تنمية قدرات أعضاء  ي ة – "االتصال الفعال" دور. 

  امعوة االسوكندرية ج -التودريس  مركز تنمية قودرات أعضواء  ي وة –" أخالقيات وآداب المهنة" دور - 

 . 2007عام 

https://ar-ar.facebook.com/notes/scholarship-resources-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/toefl-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%84/402987886421406
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  امعوة االسوكندرية ج -التودريس  مركز تنميوة قودرات أعضواء  ي وة –"مهارات العرا الفعال " دور - 

 م.2007عام 

  امعوة االسوكندرية ج -التودريس  مركز تنمية قدرات أعضواء  ي وة –" جتماعاتإدارة الوقت واإل " دور 

 م. 2007عام   -

  جامعوة  -التودريس  مركوز تنميوة قودرات أعضواء  ي وة – "فمى العمليمة التعليميمةمعايير الجودة  " دور

 .2010عام"- االسكندرية 

 ورش العمل 
 

  ن الثابمت الفنمون البصمرية بمي"ورشة العمول لففوالم القصوير  فوى الموؤتمر العلموى الودولى الثالوث بعنووان

 .2007 أبريل 30 – 28ن الفتر  مجامعة االسكندرية فى  -الجميلة  كلية الفنون  -" والمتغير

  " ورشة العملlearning styles "- ركز تطوير التعليم مEDC-CPD - جامعة فاروس . 

 " ورشة العملInteractive Modalities "-  تطوير التعليم مركزEDC-CPD - وس جامعة فار. 

 " ورشوة العمول Motivation Strategies and Feedback "-  تطووير التعلويم مركوزEDC-

CPD - جامعة فاروس. 

  ورشة العمل " Managing lectures "-  تطوير التعليم مركزEDC-CPD - جامعة فاروس. 

  (1)"ورشوة العمول   Student Assessment’s"- تطووير التعلويم  مركوزEDC-CPD -  جامعوة

 .فاروس 

  ورشووة العموول"Student Assessment’s (2) "-  تطوووير التعلوويم مركووزEDC-CPD -  جامعووة

 .فاروس

 " ورشة العملAcademic Integrity "-  تطوير التعليم مركزEDC-CPD - جامعة فاروس. 

  ورشة العمول" Syllabus Design & Construction"-  تطووير التعلويم مركوزEDC-CPD - 

 .جامعة فاروس

 المؤتمرات:الندوات وحضور 
 

  2013يونيو  ، برلين، ألمانياالدولى للمسرح مؤتمرحضور الندوات المصاحبة لفاعليات   

  البحمث  " المسمتقبل وآفما لقسوم الوديكور بعنووان  لمؤتمر العلمى األو  للدراسوات العليوااحضور جلسات

 .2013" العلمى

  امعووة ج -كليووة الفنووون التطبيقيووة- المووؤتمر الوودولى العلمووى الثووانىحضووور النوودوات المصوواحبة لفاعليووات

 .2010نوفمبر  فا  المستقبلية"واآل يةن التطبيقنو" الفالمنصور  
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  جامعووة  -الجميلووة كليووة الفنووون  -المووؤتمر العلمووى الوودولى الثالووث حضووور النوودوات المصوواحبة لفاعليووات

 . 2007أبريل  30 – 28فى الفتر  من " الفنون البصرية بين الثابت والمتغير"االسكندرية بعنوان 

 تنظيم المؤتمرات :
 

  آفمما  و" المسممتقبل بعنوووان  العلمووى األو  للدراسووات العليووا لقسووم الووديكورالمووؤتمر عضووو بلجنووة تنظوويم

 .2012/2013للعام الجامعى  "البحث العلمى

  تغيمرالفنمون البصمرية بمين الثابمت والم" بعنووان المؤتمر العلمى الدولى الثالوثبلجنة تنظيم عضو"  - 

 . 2007أبريل  30 – 28جامعة االسكندرية فى الفتر  من  -الجميلةكلية الفنون 

 األبحاث :المحاضرات وإلقاء 
 

  ولى المووؤتمر الوود سممتخدا  الوحممدات الروبوتيممة،االسممينوغرافيا التحوليممة ب " بعنوووان محاموور إلقوواء

 .2013يونيو  ،السادس عشر  ، برلين، ألمانيا

  موؤتمر ال، المتقدمة فمى تصممي  االزيمال المسمرحيةدور التكنولوجيا النسيج  بعنوان " محامر إلقاء

، نوفمبر "لمستقبليةفاق اة واآليقيالتطب ونجامعة المنصور  " الفن -كلية الفنون التطبيقية-الدولى العلمى الثانى 

2010. 

 اإللكترونى: الدولى النشر
 

  لعلووم ا موقوع مجلوة ، علوىسمتخدا  الوحمداتانوغرافيا التحوليمة بالسمي لبحوث بعنووان"النشور االلكترونوى

 . 2014عام  ،واالداب الدولية 

  على، " ةاالزيال المسرحيتكنولوجيا النسيج المتقدمة فى تصمي  دور " لبحث بعنوانالنشر االلكترونى 

 .2014 عام  ،العلوم واالداب الدولية  مجلةموقع 

 :على الشبكة العنكبوتية  المقاالت المنشورة 
 

 مجلوة  4 -1جوزاءاأل،  " السمنيمائية فمى سمينوغرافيا مسمرح الصمورة الصمورةجماليمات  " مقا  بعنووان ،

 الفنون المسرحية المتخصصة.

 لعممرا هاملممت ةمعالجممات سممينوغرافي " مقووا  بعنوووانHamlet  مجلووة الفنووون المسوورحية  " ،لشكسممبير

 المتخصصة .

 رؤى بصرية متعددة لسينوغرافيا عرا "الخرتيت " مقا  بعنوانRhinoceros"  مجلوة  ، "ليونسمكو

 المسرحية المتخصصة . الفنون

http://theaterarts.boardconception.com/t2097-topic
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 السممنويةالميثولوجيمما اليونانيممة فممى سممينوغرافيا حفممل نهممائى مسممابقة األغنيممة األوربيممة  " مقووا  بعنوووان 

 مجلة الفنون المسرحية المتخصصة . ، ن"الحادية والخمسو

 البهممار التكنولمموجى فممى سممينوغرافيا شممب  االوبممراا " مقووا  بعنوووان" The Phantom Of The 

Opera، . مجلة الفنون المسرحية المتخصصة 

 مجلوة الفنوون المسورحية ،  "القي  الجماليمة لسمينوغرافيا أوبمرا الحمرب والسمال ل لتولسمتوى " مقا  بعنوان

 المتخصصة .

 إلبمدا  البصمرى بسمينوغرافيا أحمدب نموتردا ا " مقوا  بعنووان  Hunchback of Notre Dame،" 

 مجلة الفنون المسرحية المتخصصة .

 جماليمات التشمكيل فمى سمينوغرافيا لوهمانجرين " مقا  بعنووان  " Lohengrinة مجلوة الفنوون المسورحي

 المتخصصة . 

 أيقونمات الحيماة والسمال  بسمينوغرافيا حفمل ريكمى ممارتن " مقوا  بعنووان Livin' La Vida Loca 

world   ، ". مجلة الفنون المسرحية المتخصصة 

 مجلوة الفنوون المسورحية  "، الممثل كبنية تشمكيلية ودورهما فمى غمياغة الفضمال المسمرحى " مقا  بعنوان

  المتخصصة .

 صصةمجلة الفنون المسرحية المتخ، مازيبا سينوغرافيا فى خلخلة النظا  االستبدادى " مقا  بعنوان.  

    سمطورية بسمينوغرافيا سميد الخمواتمتعة الرؤى اال " بعنوانمقا   The Lord Of The Rings"، 

 مجلة الفنون المسرحية المتخصصة . 

  لة الفنون مج ،" األ  شجاعة ثرها على التركيبة اإلنسانية فى سينوغرافياأ" بشاعة الحرب ومقا  بعنوان

 المسرحية المتخصصة .

  " رؤى بصمرية لسمينوغرافيا أوبمرا بارسميفالمقا  بعنووان Parsifal ن مجلوة الفنوو "،لروبمرت ويلسمون

 المسرحية المتخصصة .

  " مجلة الفنون المسرحية المتخصصة "،جماليات التكوين الحركى فى العرا المسرحىمقا  بعنوان . 

 مجلة الفنون المسرحية المتخصصة . ، أثر اتجاه الباوهاوس على العروا المسرحية" " مقا  بعنوان   

 مجلوة الفنوون  ، سمرحية للمخمرج فسميفولد مايرهولمد"السمينوغرافيا البنائيمة للعمروا الم " مقا  بعنووان

   . المسرحية المتخصصة

 اإلتجاه المستقبلى  مقا  بعنوانFuturism  مجلة الفنون ،وتأثيره على العروا المسرحية 

 . المسرحية المتخصصة

 

http://theaterarts.boardconception.com/t957-topic
http://theaterarts.boardconception.com/t957-topic
http://theaterarts.boardconception.com/t752-topic
http://theaterarts.boardconception.com/t752-topic
http://theaterarts.boardconception.com/t734-topic
http://theaterarts.boardconception.com/t734-topic
http://theaterarts.boardconception.com/t733-topic
http://theaterarts.boardconception.com/t685-topic
http://theaterarts.boardconception.com/t685-topic
http://theaterarts.boardconception.com/t961-topic
http://theaterarts.boardconception.com/t961-topic
http://theaterarts.boardconception.com/t679-topic#696
http://theaterarts.boardconception.com/t957-topic
http://theaterarts.boardconception.com/t957-topic
http://theaterarts.boardconception.com/t957-topic
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 األبحاث واالنتاج العلمى فى مجال التخصص : 
 

 المنشورة: النظريةالعلمية  أوال : األبحاث   

     ولية لكلية لمجلة الدا،  السينوغرافيا التحولية بإستخدا  الوحدات الروبوتية" بحث منشور بعنوان

 ، مصر. جامعة المنوفية ، داباآل

    لمؤتمر ا، " دور التكنولوجيا النسيج المتقدمة فى تصمي  االزيال المسرحية "بحث منشور بعنوان

والتوقعمات  الفنمون التطبيقيمة"بعنووانجامعة المنصوور   ،التطبيقيةكلية الفنون ، الدولى العلمى الثانى 

 .2010  ، "المستقبلية

    لتقمد الديناميكيمة بالتكنولوجيما عاليمة ا ةصممي  السمينوغرافيا الطوبولوجيمت" بحث منشور بعنووان ،" 

 .2013يوليو جامعة االسكندرية، -،سنويةالنصف  Fine Arts مجلة الفنون الجميلة

 

 المعارا الفردية:و األبحاث العملية الفنية ثانيا : 

 

 مقور ب ،" (سمينوغرافية لكماليجوال )رؤيمةتبادلية العالقة بين التصممي  والحركمة  " معرض بعنوان

   نقابة الفنانين التشكيلين ، اإلسكندرية

  " اإلمكانمممممات التعبيريمممممة لمسمممممقا  الرقممممممى ودورهممممما فمممممى تصممممممي  المنظمممممر معووووورض بعنووووووان

ين مقوور نقابووة الفنوووانب ،" (سممينوغرافية لثالثيممة "إلممئ إسمممرائيل"لعلى أحمممد بمماكثير)رؤية ،المسممرحى

 . التشكيلين ، اإلسكندرية 

  " رحى المسمتكاملية العالقة بين التشكيل بالمنحوتات الهولوجرامية وتصمي  المنظمر معرض بعنوان

 .    اإلسكندريةمقر نقابة الفنانين التشكيلين ، ب، " )رؤية سينوغرافية لماكبث(

 

  " ال لفم ض يل افمى تش كم ةن التمراث الشم رقى ك لغم ة بصم رية ممالتمأويالت المستلهم م معرض بعنووان

 .  اإلسكندرية ،كلية الفنون الجميلةب، القاعة الرئيسية " شه  رزاد( ئ الي المس رحى )ب

 عضوية اللجان :
 

 :جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة فى عضوية اللجان أوالً: 

  كليوة الفنوون الجميلوة ، ، قسوم الوديكور2012 -2011عضوية مجلس القسم العلمى للعام الجامعى ،

 جامعة اإلسكندرية.

 فنوون كليوة البحثيوة الخاصوة بطوالب مرحلتوى الماجسوتير والودكتوراه، قسوم الوديكور، عضوية الحلقات ال

 جامعة اإلسكندرية. ،الجميلة 
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  ث العلموى" العلمية للمؤتمر العلمى األو  لقسم الديكور بعنوان " المستقبل وآفاق البحوعضو اللجنة

 .2013عام 

 2014- 2013العام الجامعى  ،جامعة اإلسكندرية ،كلية الفنون الجميلة ،عضو لجنة العالقات الثقافية . 

 

 فاروس:جامعة  – والتصمي كلية الفنون  فى عضوية اللجانثانياً: 

  امعة فاروسج -كلية الفنون والتصميم، التصميم الداخلى واألثاث ، قسم عضوية مجلس القسم العلمى. 

  جامعة فاروس  -كلية الفنون والتصميمعضوية مجلس. 

 

  :ًدرية، اإلسمكن " ،  كنيسمة العمارال بسمموحة، "السمفينة الرابما معمرالجنمة التحكمي  أعممال  عضوية ثالثا

2015. 

 : العامة  المعارض
 

  1998 ،و ار  البي ة  ، "التلوث البيئى" معرض. 

  2013 ، االسكندرية قصر الثقافة سيدى جابر،  غالون الربيا الثانى معرض. 

  ا ر(اوبورا القوا ر  )قاعوة صوالح طودار ،  الفنمانين التشمكيلين باالسمكندرية لرابطمةالمعرا المجمما  ،

2013 . 

 2013، االسكندرية  ،قاعة عطاء بال حدود ،التشكيليننقابة الفنانين مقر ،  "المشخصاتية" معرض. 

 2014، اإلسكندرية قاعة عطاء بال حدود، ، مقر نقابة الفنانين التشكيلين ،  "موجة شقية" معرض. 

 2015اإلسكندرية،  " ،  كنيسة العذراء بسموحة، "السفينة الرابا معرض. 

 2015،  ي ة قنا  السويس، "  الجديدةناة السويس " قمعرض 

 2016فبراير  أتيلية االسكندرية، ، " غالون النقابة الخامس "معرض  

  2016 ابريل  ،عة الهناجر ارض االوبرا القا ر  بقا " 5سكندريات  "معرض . 

 2016،مجموعة الثغر ،االسكندرية ، " قطا غغيرة "  معرض 

  2016،مجموعة الثغر، القا ر  ،اغسطس  غالون القاهرةمعرض 

  إلسوكندرية قاعة عطاء بال حدود، ا ،  مقر نقابة الفنانين التشكيلين، ،  5االبيض واالسودغالون معرض

 .2016،سبتمبر 
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 النشاط الطالبى:
 

  رض لزيوار  معو ،جامعوة فواروس –كليوة الفنوون والتصوميم  –تنظيم رحلوة عميوة لطوالب الفرقوة الثانيوة

 العلميووة الرحلووة ميووة أل وذلوو  ،2014ديسوومبر( 21 -18)  موون الفتوور  فووى"  Le Marché هلومارشووي"

 .(1لماد  تصميم أثاث ) التدريسى بالمقرر وارتباطها

 الجوائز وشهادات التقدير :
 

 امعوة ج  –"  العلمى  المستقبل ومجاالت البحثالمؤتمر العلمى األو  لقسم الديكور بعنوان"من  شهاد   تقدير

 .  2013،عام االسكندرية 

  ا  علوى إنشواءن عامو، بمناسوبة مورور خمسويجامعة اإلسكندرية  –ميدالية اليوبيل الذ بى لكلية الفنون الجميلة 

 .   2007، عام الكلية 

  ين الثابمت بمالفنمون البصمرية  "الموؤتمر العلموى الودولى الثالوث لجامعوة االسوكندرية بعنووانمن شهاد   تقدير

 .   2007  "، عام والمتغير

   2001 عام أكتوبر 6جامعة من تفوق التقدير والشهاد  . 

   2001عام  شركة مينا للمقاوالتمن تفوق التقدير والشهاد   . 

 1999على مستوى الجامعات المصرية  شهاد  تقدير الطالبة المثالية. 

 1999 دريةجامعة االسكن –كلية الفنون الجميلة  -شهاد  تقدير الطالبة المثالية. 

 1998 مصر –و ار  البي ة  - عالنىإتصميم ملصق  فىولى األجائز  ال. 

 2015اإلسكندرية،  " ،  كنيسة العذراء بسموحة، "السفينة الرابا معرض   درع. 

     2015، اإلسكندرية كنيسة العذراء بسموحة،  "السفينة الرابا، معرض  تقديرالشهاد 

   2015نقابة الفنانين التشكيلين ، االسكندرية،  تقديرالشهاد 

   2015،    ناة السويس الجديدة" قمعرض  ي ة قنا  السويس تقديرالشهاد 

   2016، مجموعة الثغر ،االسكندرية ،تقديرالشهاد 

 ، 2016شهاد  تقدير النقاد ، مجموعة الثغر ،االسكندرية 

  

كلية الفن  - بالمبنى النظري D019قاعة  12:30الساعة  24/11/2015ورشه عمل الجودة يوم الثالثاء 
 جامعة فاروس.-والتصمم 

 


