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اإلسم  :راندا اسماعيل طه عبد المجيد نجم
تاريخ الميالد1978/12/23 :
مكان الميالد:اإلسكندرية
البريد االلكترونىrihran@gmail.com:
المؤهالت العلمية
 استاذ مساعد بقسم الديكور -كلية الفنون الجميلة جامعة اإلسكندرية -2015حتى األن .
 دكتوووراه فووى فلسووفة الفنووون الجميلووة  ،تخصوو

الووديكور -شووعبة الفنووون التعبيريووة بعنوووان "تصمممي

السينوغرافيا ميكانيكية الحركة"– كلية الفنون الجميلة –جامعة االسكندرية عام .2010
 ماجستير الفنون الجميلة  ،تخص

الديكور  -شعبة الفنون التعبيرية بعنوان"تطور المنظر فى المسرح

المستقبلى"– كلية الفنون الجميلة –جامعة االسكندرية عام .2006
 بكالوريوس الفنون الجميلة ،تخص

الديكور  -شعبة الفنوون التعبيريوة عوام  2000بتقودير عوام امتيوا

مع مرتبة الشرف ،وتقدير مشروع التخرج إمتـيا .
التدرج الوظيفى :


 2015استاذ مساعد بقسم الديكور– كلية الفنون الجميلة –جامعة االسكندرية.

 2015 - 2010 مدرس بقسم الديكور– كلية الفنون الجميلة –جامعة االسكندرية.
 2010 -2006 مدرس مساعد بقسم الديكور– كلية الفنون الجميلة –جامعة االسكندرية.
 2006 -2001 معيد بقسم الديكور– كلية الفنون الجميلة –جامعة االسكندرية.
الوظيفة الحالية :
استاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة – جامعة اإلسوكندرية وحاليوا اسوتاذ مسواعد باإلعوار – كليوة الفنوون
والتصميم -جامعة فاروس اإلسكندرية.
عضوية الجمعيات العلمية والنقابات :
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 عضو نقابة الفنانين التشكيلين .
 عضو جماعة السينوغرافيين المصريين ( – )E.S.T.T.Cتحت التأسيس.
الخبرات التدريسية لمرحلة البكالوريوس:
أوالً :المقررات التدريسية بكلية الفنون الجميلة  -جامعة اإلسكندرية :
 ماد أسس التصميم – الفرقة إعدادى ديكور.
 ماد رسم الطبيعة الصامتة – الفرقة إعدادى ديكور .
 ماد تصميمات – الفرقة إعدادى ديكور.
 ماد رسم الطبيعة الصامتة  -الفرقة األولى ديكور.
 ماد اإلسقاط الهندسى -الفرقة األولى ديكور.
 ماد تصميمات  -الفرقة األولى ديكور.
 ماد نظرية الظل -الفرقة األولى ديكور.
 ماد المناظر المسرحية  -الفرقة الثانية ديكور.
 ماد رسم الطبيعة الصامتة – الفرقة الثانية ديكور.
 ماد السينوغرافيا الرقمية  -الفرقة الثالثة ديكور شعبة الفنون التعبيرية.
 ماد تصميم األ ياء  -الفرقة الثالثة ديكور شعبة الفنون التعبيرية.
 ماد التصميمات التنفيذية -الفرقة الثالثة ديكور شعبة الفنون التعبيرية.
 ماد رسم الطبيعة الصامتة  -الفرقة الثالثة ديكور شعبة العمار الداخلية.
 ماد المناظر المسرحية  -الفرقة الثالثة ديكور شعبة الفنون التعبيرية.
 ماد تصميمات  -الفرقة الثالثة ديكور شعبة الفنون التعبيرية.
 ماد المناظر المسرحية  -الفرقة الرابعة ديكور شعبة الفنون التعبيرية.
 ماد تصميمات  -الفرقة الرابعة ديكور تعبيرية شعبة الفنون التعبيرية.
 ماد التصميمات التنفيذية -الفرقة الرابعة ديكور شعبة الفنون التعبيرية.
 ماد رسم الطبيعة الصامتة  -الفرقة الرابعة ديكور شعبة الفنون التعبيرية.
 ماد المشروع  -الفرقة الرابعة ديكور شعبة الفنون التعبيرية.
ثانياً :مرحلة الدراسات العليا – كلية الفنون الجميلة – جامعة اإلسكندرية:


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

الدراسى الثانى.
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ثالثاً :المقررات التدريسية بقس التصمي الداخلى واألثاث  -كلية الفنون والتصمي  -جامعة فاروس:
 ماد تصميم األثاث ( – )1الفرقة الثانية .
 ماد مبادىء التصميم الداخلى– الفرقة األولى .
 ماد الديكور السنيمائى– الفرقة الرابعة .
 ماد أسس التصميم  -الفرقة إعدادى .
 ماد ديكور مسرحى( - )1الفرقة األولى .
 ماد ديكور مسرحى( - )2الفرقة الثانية .
 ماد ديكور تلفزيون – الفرقة الثالثة .
 ماد دراسات متحفية – الفرقة إعدادى .
 نظريات اللون وتطبيقاته (- )1الفرقة األولى.
المشاركة فى أعمال الجودة :
أوالً :أعمال الجودة فى كلية الفنون الجميلة ،جامعة اإلسكندرية:
 عضو لجنة المعايير الخاصوة بوحود مومان الجوود بكليوة الفنوون الجميلوة– جامعوة اإلسوكندرية  -العوام
الجامعى2013-2012 :
 عضوية لجنة المراجعة األكاديمية بوحود مومان الجوود بكليوة الفنوون الجميلوة –جامعوة اإلسوكندرية -
العام الجامعى.2014 -2013 :
 عضوية لجنة المراجعة الداخلية وحد ممان الجود بكلية الفنون الجميلة –جامعوة اإلسوكندرية  -العوام
الجامعى.2013-2012 :
ثانياً :أعمال الجودة فى كلية الفنون والتصمي جامعة فاروس :
 عضووو لجنووة المعووايير الخاصووة بوحوود موومان الجووود بكليووة الفنووون والتصووميم -المحووور األو  :الق ودر
المؤسسية  -معيار المصداقية واألخالق.
 عضو لجنة المعايير الخاصة بوحود مومان الجوود بكليوة الفنوون والتصوميم -المحوور الثوانى  :الفاعليوة
التعليمية – معيار الخريجين.
إعداد المقررات :
أوالً :إعداد المقررات لمرحلة البكالوريوس بكلية الفنون الجميلة جامعة اإلسكندرية:
 ماد السينوغرافيا الرقمية  -ثالثة ديكوور تعبيريوة -العوام الجوامعى  -2012/2011كليوة الفنوون الجميلوة
جامعة اإلسكندرية
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 موواد تصووميمات تنفيذيووة  -رابعووة ديكووور تعبيريووة -العووام الجووامعى  -2013/2012كليووة الفنووون الجميلووة
جامعة اإلسكندرية.
ثانياً:إعداد المقررات لمرحلة الدراسات العليا بكلية الفنون الجميلة جامعة اإلسكندرية:
 ماد مناظر مسرحية ( – )2مرحلة تمهيدى ماجسوتير العوام الجوامعى  -2011/2010الفصول الدراسوى
الثانى.
ثالثاً :إعداد المقررات بكلية الفنون والتصمي جامعة فاروس:
 ماد تصميم األثاث ( – )1الفرقة الثانية .
 ماد مبادىء التصميم الداخلى– الفرقة األولى .
 ماد الديكور السنيمائى– الفرقة الرابعة .
 ماد أسس التصميم  -الفرقة إعدادى .
 ماد ديكور مسرحى( - )1الفرقة األولى .
 ماد ديكور مسرحى( - )2الفرقة الثانية .
 ماد نظريات اللون -الفرقة االولى.
 ماد ديكور تلفزيون – الفرقة الثانية .
 ماد دراسات متحفية – الفرقة إعدادى .
اإلشراف على الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراه :
 مشرف مشارك على رسالة دكتووراه "السمينوغرافيا التفاعليمة ومفهمو العمرا المسمرحى مما بدايمة
القرن الحادى والعشرين"  ،للباحث عصوام السويد  ،قسوم الوديكور  ،جامعوة االسوكندرية ،تواريخ التسوجيل
. 2014
 مشرف مشارك علوى رسوالة ماجسوتير " التكاممل بمين االخمراج وتصمم ي المنظمر المسمرحى فمى
اعمممال "روبمم رت ويلسممون" ،الدارسووة باسوونت طايوول  ،قسووم الووديكور ،جامعووة االسووكندرية  ،توواريخ
التسجيل .2012
 مشرف مشارك علوى رسوالة ماجسوتير" العالقمة التبادليمة بمين الفمن والعلم فمى مجمال تصممي المنماظر
السنيمائية " ،الدارسة سهام أسامة عبد الستار  ،قسم الديكور ،جامعة االسكندرية ،تاريخ التسجيل .2011
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اإلرشاد األكاديمى :
 اإلرشوواد األكوواديمى لمرحلووة الوودبلوم بقسووم الووديكور  ،شووعبة الفنووون التعبيريووة ،كليووة الفنووون الجميلووة ،
جامعة اإلسكندرية.
 اإلرشواد األكوواديمى لمرحلووة الماجسووتير بقسووم الووديكور ،شووعبة الفنووون التعبيريووة ،كليووة الفنووون الجميلووة ،
جامعة اإلسكندرية.
أعمال اإلمتحانات :
 عضو الكنترو المركزى لقسم الديكور – كلية الفنون الجميلة – جامعة اإلسكندرية  -الفتر مون عوام
 2009وحتى . 2014
 عضو كنتورو قودرات الثانويوة العاموة – كليوة الفنوون الجميلوة – جامعوة اإلسوكندرية  -منوذ عوام 2009
وحتى .2014
 عضو لجان تصحيح المشروع للفرقوة الرابعوة شوعبة الفنوون التعبيريوة – كليوة الفنوون الجميلوة – جامعوة
اإلسكندرية  -الفتر من عام  2010وحتى .2014
 عضوية لجوان تصوحيح إمتحانوات النقول والبكوالوريوس – كليوة الفنوون الجميلوة – جامعوة اإلسوكندرية -
الفتر من عام  2010وحتى .2014
الدورات التدريبية التى تم اجتيازها من خالل مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات :
 دور "نظ م إدارة المراجمما البحثيممة العلميممة"– مركووز تنميووة قوودرات أعضوواء ي ووة التوودريس  -جامعووة
االسكندرية .2014
 دور " إدارة األزمات والكوارث "– مركز تنمية قدرات أعضاء ي ة التدريس  -جامعة االسكندرية .2014
 دور "تنظي المؤتمرات العلمية"– مركز تنمية قدرات أعضاء ي ة التدريس  -جامعة االسكندرية .2014
 دور " معايير الجمودة فمى العمليمة التدريسمية"– مركوز تنميوة قودرات أعضواء ي وة التودريس  -جامعوة
االسكندرية . 2014
 دور " التعل اإللكترونى"– مركز تنمية قدرات أعضاء ي ة التدريس  -جامعة االسكندرية .2014
 دور "الجوانب القانونية والمالية فى األعمال الجامعية "– مركز تنمية قدرات أعضاء ي وة التودريس
 جامعة االسكندرية . 2014الدورات التدريبية التى تم اجتيازها:
 المفا يم األساسية لتكنولوجيا المعلومات.
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 استخدام الحاسوب والتعامل مع الملفات.
 معالجة النصوص .WORD
 معالجة جداو البيانات .EXCEL
 قواعد البيانات .ACCESS
 مقدمة عن حماية وصيانة الحاسوب الشخصى
 العروض التقديمية .POWER POINT
 المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت.
 التويفل TOEFL
 برنامج DREAM WEAVER
 برنامج ADOPE PRIMERE
 برنامج DIRECTOR
 دور االنترنت INTERNET
 دور فى الفوتوشوب .PHOTOSHOP
 دور "إعداد المعل " – كلية التربية – جامعة اإلسكندرية  -عام 2000م.
 دور "مهارات التفكير " – مركز تنمية قدرات أعضاء ي ة التدريس  -جامعة االسكندرية  2005 -م.
 دور "أخالقيات البحث العلمى"– مركوز تنميوة قودرات أعضواء ي وة التودريس  -جامعوة االسوكندرية -
2005م.
 دور " اسممتخدا التكنولوجيمما فممى التعلممي " – مركووز تنميووة قوودرات أعضوواء ي ووة التوودريس  -جامعووة
االسكندرية  -عام 2006م.
 دور "معايير الجودة فى التدريس"– مركز تنمية قودرات أعضواء ي ةالتودريس  -جامعوة االسوكندرية
 عام .2007 دور " تصمي المقرر "– مركز تنمية قدرات أعضاء ي ة التدريس  -جامعة االسكندرية  -عام 2006م.
 دور " الساعات المعتمدة"– مركز تنمية قدرات أعضاء ي ة التدريس  -جامعة االسكندرية  -عام 2006م.
 دور "التدريس الفعال" – مركز تنمية قدرات أعضاء ي ة التدريس  -جامعة االسكندرية  -عام 2006م.
 دور "االتصال الفعال" – مركز تنمية قدرات أعضاء ي ة التدريس  -جامعة االسكندرية  -عام 2006م.
 دور "أخالقيات وآداب المهنة "– مركز تنمية قودرات أعضواء ي وة التودريس  -جامعوة االسوكندرية -
عام . 2007
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 دور " مهارات العرا الفعال"– مركز تنميوة قودرات أعضواء ي وة التودريس  -جامعوة االسوكندرية -
عام 2007م.
 دور " إدارة الوقت واإلجتماعات "– مركز تنمية قدرات أعضواء ي وة التودريس  -جامعوة االسوكندرية
 عام 2007م. دور "معايير الجودة فمى العمليمة التعليميمة" – مركوز تنميوة قودرات أعضواء ي وة التودريس  -جامعوة
االسكندرية "-عام.2010
ورش العمل
 ورشة العمول لففوالم القصوير فوى الموؤتمر العلموى الودولى الثالوث بعنووان "الفنمون البصمرية بمين الثابمت
والمتغير"  -كلية الفنون الجميلة  -جامعة االسكندرية فى الفتر من  30 – 28أبريل .2007
 ورشة العمل "  -"learning stylesمركز تطوير التعليم  - EDC-CPDجامعة فاروس .
 ورشة العمل " -" Interactive Modalitiesمركز تطوير التعليم  - EDC-CPDجامعة فاروس .
 ورشوة العمول "  -" Motivation Strategies and Feedbackمركوز تطووير التعلويم EDC-
 - CPDجامعة فاروس.
 ورشة العمل "  -" Managing lecturesمركز تطوير التعليم  - EDC-CPDجامعة فاروس.
 ورشوة العمول ") -" Student Assessment’s (1مركوز تطووير التعلويم  - EDC-CPDجامعوة
فاروس .
 ورشووة العموول ") -" Student Assessment’s (2مركووز تطوووير التعلوويم  - EDC-CPDجامعووة
فاروس.
 ورشة العمل " -" Academic Integrityمركز تطوير التعليم  - EDC-CPDجامعة فاروس.
 ورشة العمول " -" Syllabus Design & Constructionمركوز تطووير التعلويم - EDC-CPD
جامعة فاروس.
حضور الندوات والمؤتمرات:
 حضور الندوات المصاحبة لفاعليات مؤتمرالدولى للمسرح  ،برلين ،ألمانيا يونيو 2013
 حضور جلسات المؤتمر العلمى األو للدراسوات العليوا لقسوم الوديكور بعنووان " المسمتقبل وآفما البحمث
العلمى" .2013
 حضووور النوودوات المصوواحبة لفاعليووات المووؤتمر الوودولى العلمووى الثووانى -كليووة الفنووون التطبيقيووة -جامعووة
المنصور " الفنون التطبيقية واآلفا المستقبلية" نوفمبر .2010
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 حضووور النوودوات المصوواحبة لفاعليووات المووؤتمر العلمووى الوودولى الثالووث  -كليووة الفنووون الجميلووة  -جامعووة
االسكندرية بعنوان "الفنون البصرية بين الثابت والمتغير" فى الفتر من  30 – 28أبريل . 2007
تنظيم المؤتمرات :
 عضووو بلجنووة تنظوويم المووؤتمر العلمووى األو للدراسووات العليووا لقسووم الووديكور بعنوووان " المسممتقبل وآفمما
البحث العلمى" للعام الجامعى .2013/2012
 عضو بلجنة تنظيم المؤتمر العلمى الدولى الثالوث بعنووان "الفنمون البصمرية بمين الثابمت والمتغيمر" -
كلية الفنون الجميلة -جامعة االسكندرية فى الفتر من  30 – 28أبريل . 2007
إلقاء المحاضرات واألبحاث :


إلقوواء محاموور بعنوووان " السممينوغرافيا التحوليممة باسممتخدا الوحممدات الروبوتيممة ،المووؤتمر الوودولى

السادس عشر  ،برلين ،ألمانيا ،يونيو .2013


إلقاء محامر بعنوان " دور التكنولوجيا النسيج المتقدمة فمى تصممي االزيمال المسمرحية ،الموؤتمر

الدولى العلمى الثانى -كلية الفنون التطبيقية -جامعة المنصور " الفنون التطبيقية واآلفاق المستقبلية" ،نوفمبر
.2010
النشر الدولى اإللكترونى:
 النشور االلكترونوى لبحوث بعنووان" السمينوغرافيا التحوليمة باسمتخدا الوحمدات ،علوى موقوع مجلوة العلووم
واالداب الدولية  ،عام . 2014
 النشر االلكترونى لبحث بعنوان "دور تكنولوجيا النسيج المتقدمة فى تصمي االزيال المسرحية " ،على
موقع مجلة العلوم واالداب الدولية  ،عام .2014
المقاالت المنشورة على الشبكة العنكبوتية :
 مقا بعنووان " جماليمات الصمورة السمنيمائية فمى سمينوغرافيا مسمرح الصمورة "  ،األجوزاء ، 4 -1مجلوة
الفنون المسرحية المتخصصة.
 مقووا بعنوووان " معالجممات سممينوغرافية لعممرا هاملممت  Hamletلشكسممبير"  ،مجلووة الفنووون المسوورحية
المتخصصة .
 مقا بعنوان " رؤى بصرية متعددة لسينوغرافيا عرا "الخرتيت " Rhinocerosليونسمكو"  ،مجلوة
الفنون المسرحية المتخصصة .
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 مقووا بعنوووان " الميثولوجيمما اليونانيممة فممى سممينوغرافيا حفممل نهممائى مسممابقة األغنيممة األوربيممة السممنوية
الحادية والخمسون"  ،مجلة الفنون المسرحية المتخصصة .
 مقووا بعنوووان " االبهممار التكنولمموجى فممى سممينوغرافيا شممب االوبممرا " The Phantom Of The
 ،Operaمجلة الفنون المسرحية المتخصصة .
 مقا بعنوان " القي الجماليمة لسمينوغرافيا أوبمرا الحمرب والسمال ل لتولسمتوى"  ،مجلوة الفنوون المسورحية
المتخصصة .
 مقوا بعنووان " اإلبمدا البصمرى بسمينوغرافيا أحمدب نموتردا ،" Hunchback of Notre Dame
مجلة الفنون المسرحية المتخصصة .
 مقا بعنووان " جماليمات التشمكيل فمى سمينوغرافيا لوهمانجرين " Lohengrinمجلوة الفنوون المسورحية
المتخصصة .
 مقوا بعنووان " أيقونمات الحيماة والسمال بسمينوغرافيا حفمل ريكمى ممارتن Livin' La Vida Loca
 ، " worldمجلة الفنون المسرحية المتخصصة .
 مقا بعنوان " الممثل كبنية تشمكيلية ودورهما فمى غمياغة الفضمال المسمرحى " ،مجلوة الفنوون المسورحية
المتخصصة .
 مقا بعنوان " خلخلة النظا االستبدادى فى سينوغرافيا مازيبا ،مجلة الفنون المسرحية المتخصصة .
 مقا بعنوان " متعة الرؤى االسمطورية بسمينوغرافيا سميد الخموات ،" The Lord Of The Rings
مجلة الفنون المسرحية المتخصصة .
 مقا بعنوان " بشاعة الحرب وأثرها على التركيبة اإلنسانية فى سينوغرافيا األ شجاعة"  ،مجلة الفنون
المسرحية المتخصصة .
 مقا بعنووان " رؤى بصمرية لسمينوغرافيا أوبمرا بارسميفال  Parsifalلروبمرت ويلسمون" ،مجلوة الفنوون
المسرحية المتخصصة .
 مقا بعنوان " جماليات التكوين الحركى فى العرا المسرحى" ،مجلة الفنون المسرحية المتخصصة .
 مقا بعنوان " أثر اتجاه الباوهاوس على العروا المسرحية"  ،مجلة الفنون المسرحية المتخصصة .
 مقا بعنووان " السمينوغرافيا البنائيمة للعمروا المسمرحية للمخمرج فسميفولد مايرهولمد"  ،مجلوة الفنوون
المسرحية المتخصصة .
 مقا بعنوان اإلتجاه المستقبلى Futurismوتأثيره على العروا المسرحية  ،مجلة الفنون
المسرحية المتخصصة .
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األبحاث واالنتاج العلمى فى مجال التخصص :
أوال  :األبحاث العلمية النظرية المنشورة:


بحث منشور بعنوان " السينوغرافيا التحولية بإستخدا الوحدات الروبوتية  ،المجلة الد ولية لكلية

اآلداب  ،جامعة المنوفية  ،مصر.
 بحث منشور بعنوان " دور التكنولوجيا النسيج المتقدمة فى تصمي االزيال المسرحية " ،المؤتمر
الدولى العلمى الثانى  ،كلية الفنون التطبيقية ،جامعة المنصوور بعنووان"الفنمون التطبيقيمة والتوقعمات
المستقبلية".2010 ،
 بحث منشور بعنووان "تصممي السمينوغرافيا الطوبولوجيمة الديناميكيمة بالتكنولوجيما عاليمة التقمد "،
مجلة الفنون الجميلة  Fine Artsنصف السنوية -،جامعة االسكندرية ،يوليو.2013
ثانيا  :األبحاث العملية الفنية والمعارا الفردية:
 معرض بعنوان " تبادلية العالقة بين التصممي والحركمة (رؤيمة سمينوغرافية لكماليجوال) " ،بمقور
نقابة الفنانين التشكيلين  ،اإلسكندرية
 معووووورض بعنووووووان " اإلمكانمممممات التعبيريمممممة لمسمممممقا الرقممممممى ودورهممممما فمممممى تصممممممي المنظمممممر
المسممرحى(،رؤية سممينوغرافية لثالثيممة "إلممئ إسمممرائيل"لعلى أحمممد بمماكثير) " ،ب مقوور نقابووة الفنوووانين
التشكيلين  ،اإلسكندرية .
 معرض بعنوان " تكاملية العالقة بين التشكيل بالمنحوتات الهولوجرامية وتصمي المنظمر المسمرحى
(رؤية سينوغرافية لماكبث) " ،بمقر نقابة الفنانين التشكيلين  ،اإلسكندرية .
 معرض بعنووان " التمأويالت المستلهم مة ممن التمراث الشم رقى ك لغم ة بصم رية فمى تش كم يل الفم ضال
المس رحى (ب الي ئ شه رزاد) " ،القاعة الرئيسية بكلية الفنون الجميلة ،اإلسكندرية .
عضوية اللجان :
أوالً :عضوية اللجان فى كلية الفنون الجميلة – جامعة اإلسكندرية:
 عضوية مجلس القسم العلمى للعام الجامعى  ، 2012 -2011قسوم الوديكور ،كليوة الفنوون الجميلوة ،
جامعة اإلسكندرية.
 عضوية الحلقات ال بحثيوة الخاصوة بطوالب مرحلتوى الماجسوتير والودكتوراه ،قسوم الوديكور ،كليوة الفنوون
الجميلة  ،جامعة اإلسكندرية.
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 عضو اللجنة العلمية للمؤتمر العلمى األو لقسم الديكور بعنوان " المستقبل وآفاق البحوث العلموى"
عام .2013
 عضو لجنة العالقات الثقافية ،كلية الفنون الجميلة ،جامعة اإلسكندرية ،العام الجامعى . 2014- 2013
ثانياً :عضوية اللجان فى كلية الفنون والتصمي – جامعة فاروس:
 عضوية مجلس القسم العلمى  ،قسم التصميم الداخلى واألثاث  ،كلية الفنون والتصميم -جامعة فاروس.
 عضوية مجلس كلية الفنون والتصميم -جامعة فاروس .
 ثالثاً :عضوية لجنمة التحكمي أعممال معمرا "السمفينة الرابما"  ،كنيسمة العمارال بسمموحة ،اإلسمكندرية،
.2015
المعارض العامة :
 معرض "التلوث البيئى"  ،و ار البي ة .1998 ،


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

 المعرا المجمما لرابطمة الفنمانين التشمكيلين باالسمكندرية  ،دار اوبورا القوا ر (قاعوة صوالح طوا ر) ،
.2013
 معرض "المشخصاتية"  ،مقر نقابة الفنانين التشكيلين ،قاعة عطاء بال حدود ،االسكندرية.2013 ،
 معرض "موجة شقية"  ،مقر نقابة الفنانين التشكيلين ،قاعة عطاء بال حدود ،اإلسكندرية.2014 ،
 معرض "السفينة الرابا"  ،كنيسة العذراء بسموحة ،اإلسكندرية.2015 ،
 معرض" قناة السويس الجديدة "  ،ي ة قنا السويس2015 ،
 معرض" غالون النقابة الخامس "  ،أتيلية االسكندرية ،فبراير 2016
 معرض "سكندريات  " 5بقاعة الهناجر ارض االوبرا القا ر  ،ابريل . 2016
 معرض " قطا غغيرة " ،مجموعة الثغر ،االسكندرية 2016،
 معرض غالون القاهرة ،مجموعة الثغر ،القا ر ،اغسطس 2016
 معرض غالون االبيض واالسود ، ، 5مقر نقابة الفنانين التشكيلين ،قاعة عطاء بال حدود ،اإلسوكندرية
،سبتمبر .2016
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النشاط الطالبى:
 تنظيم رحلوة عميوة لطوالب الفرقوة الثانيوة – كليوة الفنوون والتصوميم – جامعوة فواروس ،لزيوار معورض
"لومارشوويه  " Le Marchéفووى الفتوور موون (  )21 -18ديسوومبر ،2014وذل و أل ميووة الرحلووة العلميووة
وارتباطها بالمقرر التدريسى لماد تصميم أثاث (.)1
الجوائز وشهادات التقدير :
 شهاد تقدير من المؤتمر العلمى األو لقسم الديكور بعنوان"المستقبل ومجاالت البحث العلمى " – جامعوة
االسكندرية ،عام . 2013
 ميدالية اليوبيل الذ بى لكلية الفنون الجميلة – جامعة اإلسكندرية  ،بمناسوبة مورور خمسوين عاموا علوى إنشواء
الكلية  ،عام . 2007
 شهاد تقدير من الموؤتمر العلموى الودولى الثالوث لجامعوة االسوكندرية بعنووان" الفنمون البصمرية بمين الثابمت
والمتغير " ،عام . 2007
 شهاد التقدير والتفوق من جامعة  6أكتوبر عام . 2001
 شهاد التقدير والتفوق من شركة مينا للمقاوالت عام . 2001
 شهاد تقدير الطالبة المثالية على مستوى الجامعات المصرية .1999
 شهاد تقدير الطالبة المثالية -كلية الفنون الجميلة – جامعة االسكندرية .1999
 الجائز األولى فى تصميم ملصق إعالنى  -و ار البي ة – مصر .1998
 درع معرض "السفينة الرابا"  ،كنيسة العذراء بسموحة ،اإلسكندرية.2015 ،
 شهاد التقدير معرض "السفينة الرابا ،كنيسة العذراء بسموحة ،اإلسكندرية 2015،
 شهاد التقدير نقابة الفنانين التشكيلين  ،االسكندرية2015 ،
 شهاد التقدير ي ة قنا السويس معرض" قناة السويس الجديدة 2015،
 شهاد التقدير ،مجموعة الثغر ،االسكندرية 2016،
 شهاد تقدير النقاد  ،مجموعة الثغر ،االسكندرية 2016،

ورشه عمل الجودة يوم الثالثاء  2015/11/24الساعة  12:30قاعة  D019بالمبنى النظري  -كلية الفن
والتصمم -جامعة فاروس.
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