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فى كلية الفنون  استاذ مساعدتعمل حالياً  اسماعيل طه راندادكتورة 

الفنون والتصميم الجميلة جامعة االسكندرية وتعمل األن باإلعارة فى كلية 

وحتى األن .  2014بجامعة فاروس منذ عام   

 2010حصلت على درجة الدكتوراة من جامعة االسكندرية عام 

 تصميم السينوغرافيا ميكانيكية الحركة"بعنوان"
جامعة -وحصلت على درجة الماجيستير من كلية الفنون الجميلة 

 المستقبلى". "تطور المنظر فى المسرحبعنوان 2006االسكندرية عام 

هى عضو فى قسم التصميم الداخلى واالثاث  وكذلك عضو مجلس 

و فى لجان كما إنها عض ،جامعة فاروس -الكلية بكلية الفنون والتصميم 

جامعة -يم التقييم والمراقبة واالمتحانات والتصحيح فى كلية الفنون والتصم

 فاروس .

ة الفنون الجميلة كلي -حصلت على درجة البكالوريوس من قسم الديكور 

بتقدير عام امتياز مع مرتبة  2000جامعة االسكندرية فى يونيو عام-
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 الشرف.

حدة كما أنها باإلضافة إلى عملها بالتدريس االكاديمى هى عضو فى و

وعضو فى لجنة  امعة فاروسج -ضمان الجودة فى كلية الفنون والتصميم 

 فحص طريق عن دريسالت هيئة أعضاء أداء وتقييمالمراجعة الداخلية  

 .اآلن حتى 2015 منذ ملفات المقررات

ولقد حضرت الكثير من المؤتمرات والحلقات البحثية والندوات 

عة لتابباالضافة النتهائها بنجاح من المشاركة فى ورش العمل والدورات ا

لمركز تنمية وتطوير قدرات اعضاء هيئة التدريس ودورات الجودة 

 ات الحاسب .واالعتماد االكاديمى ودور

 المؤتمرات و العديد من االبحاث العلمية  فى وعرضقامت بنشر

شر المقاالت كذلك قامت بن المجالت الدولية فى ألمانيا وبريطانيا وايطاليا و

المسرحية فى المجالت المسرحية المتخصصة ،كما انها حصلت على 

 العديد من الجوائز وشهادات التقدير المختلفة .

 

 

  السينوغرافيا التحولية بإستخدام " بحث منشور بعنوان

عة جام ، دابلمجلة الدولية لكلية اآل، ا الوحدات الروبوتية

 .2010، المنوفية ، مصر

 " ى دور التكنولوجيا النسيج المتقدمة ف بحث منشور بعنوان

، نى ، المؤتمر الدولى العلمى الثا"تصميم االزياء المسرحية 

"الفنون بعنوانجامعة المنصورة  ،لفنون التطبيقيةكلية ا

 .2010، التطبيقية والتوقعات المستقبلية"

  تصميم السينوغرافيا الطوبولوجية  بحث منشور بعنوان"

الجميلة  "، مجلة الفنون الديناميكية بالتكنولوجيا عالية التقدم

Fine Arts 2013نصف السنوية،جامعة االسكندرية، يوليو. 

 

 االبحاث والمقاالت المنشورة:
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 ية)رؤتبادلية العالقة بين التصميم والحركة ان " معرض بعنو 

 ين ،( "، بمقر نقابة الفنانين التشكيلسينوغرافية لكاليجوال

 اإلسكندرية  

  " اإلمكانات التعبيرية لإلسقاط الرقمى معرض بعنوان

)رؤية سينوغرافية ،ودورها فى تصميم المنظر المسرحى

نين لفناابمقر نقابة ( "، لثالثية "إله إسرائيل"لعلى أحمد باكثير

 التشكيلين ، اإلسكندرية  .

  " تكاملية العالقة بين التشكيل بالمنحوتاتمعرض بعنوان 

)رؤية سينوغرافية المسرحى الهولوجرامية وتصميم المنظر 

 . ة   "، بمقر نقابة الفنانين التشكيلين ، اإلسكندري لماكبث(

  الشـرقىمعرض بعنوان "  التأويالت المستلهـمة من التراث 

فى تشـكـيل الفـضاء المسـرحى )بـاليـه  كـلغـة بصـرية

شهــرزاد( "، القاعة الرئيسية بكلية الفنون الجميلة، 

 اإلسكندرية  .

  معرض "التلوث البيئى"  ، وزارة مشاركة بعمل فنى فى

 .1998البيئة ، 

 قصر ، صالون الربيع الثانى معرض  مشاركة بعمل فنى فى

 .2013 ، االسكندريةالثقافة سيدى جابر 

  الفنانين  لرابطةالمعرض المجمع مشاركة بعمل فنى فى

 التشكيلين باالسكندرية ، دار اوبرا القاهرة )قاعة صالح

 . 2013، طاهر( 

  نقابة مقر ،  "المشخصاتيةمعرض "مشاركة بعمل فنى فى

، االسكندرية قاعة عطاء بال حدود،  الفنانين التشكيلين،

2013. 
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  معرض "موجة شقية" ،  مقر نقابة فنى فى مشاركة بعمل

 قاعة عطاء بال حدود، اإلسكندرية، الفنانين التشكيلين، 

2014. 

  معرض "السفينة الرابع" ،  كنيسة مشاركة بعمل فنى فى

 .2015اإلسكندرية،  العذراء بسموحة، 

  هيئةمعرض" قناة السويس الجديدة " مشاركة بعمل فنى فى ، 

 2015نوفمبر  25قناة السويس، 

  معرض" صالون النقابة الخامس " ، مشاركة بعمل فنى فى

  2016أتيلية االسكندرية، فبراير 

  بقاعة  5سكندريات  "معرض مشاركة بعمل فنى فى "

 . 2016 ابريل  ،الهناجر ارض االوبرا القاهرة 

 ة مجموع   "القطع الصغيرة "معرض مشاركة بعمل فنى فى

 2016ن ،االسكندرية.  مارسلثغر للثقافة والفنوا

 

 المقاالت المنشورة :
 ا السنيمائية فى سينوغرافي مقال بعنوان " جماليات الصورة

فنون المسرحية ، مجلة ال 4 -1، األجزاء مسرح الصورة "

 المتخصصة.

  " لعرض هاملت ةمعالجات سينوغرافيمقال بعنوانHamlet 

 مجلة الفنون المسرحية المتخصصة  " ،لشكسبير 

  " رؤى بصرية متعددة لسينوغرافيا عرض مقال بعنوان

 مجلة الفنون ، "ليونسكو  "Rhinoceros"الخرتيت

 المسرحية المتخصصة .

  " الميثولوجيا اليونانية فى سينوغرافيا حفل نهائى مقال بعنوان

http://theaterarts.boardconception.com/t2097-topic
http://theaterarts.boardconception.com/t2097-topic
http://theaterarts.boardconception.com/t957-topic
http://theaterarts.boardconception.com/t957-topic
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مجلة  ، ن"مسابقة األغنية األوربية السنوية الحادية والخمسو

 الفنون المسرحية المتخصصة .

  " بح البهار التكنولوجى فى سينوغرافيا شامقال بعنوان

مجلة الفنون  ،The Phantom Of The Opera "االوبرا

 المسرحية المتخصصة .

  " القيم الجمالية لسينوغرافيا أوبرا الحرب مقال بعنوان

 مجلة الفنون المسرحية المتخصصة .،  "والسالِم لتولستوى

  " اإلبداع البصرى بسينوغرافيا أحدب نوترداممقال بعنوان  

Hunchback of Notre Dame،"  مجلة الفنون المسرحية

 المتخصصة .

  " نجماليات التشكيل فى سينوغرافيا لوهانجريمقال بعنوان  

" Lohengrinة . مجلة الفنون المسرحية المتخصص 

  " أيقونات الحياة والسالم بسينوغرافيا حفل ريكى مقال بعنوان

مجلة الفنون " ،   Livin' La Vida Loca world مارتن

 المسرحية المتخصصة .

  " الممثل كبنية تشكيلية ودورها فى صياغة مقال بعنوان

  مجلة الفنون المسرحية المتخصصة . "، الفضاء المسرحى

  " خلخلة النظام مقال بعنوان

ة مجلة الفنون المسرحي، مازيبا سينوغرافيا فى االستبدادى

  .المتخصصة

   " متعة الرؤى االسطورية بسينوغرافيا سيد مقال بعنوان

مجلة الفنون  "،The Lord Of The Rings م الخوات

 المسرحية المتخصصة . 

 ة ثرها على التركيبة اإلنسانيأمقال بعنوان " بشاعة الحرب و

http://theaterarts.boardconception.com/t957-topic
http://theaterarts.boardconception.com/t752-topic
http://theaterarts.boardconception.com/t752-topic
http://theaterarts.boardconception.com/t734-topic
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http://theaterarts.boardconception.com/t734-topic
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http://theaterarts.boardconception.com/t733-topic
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مجلة الفنون المسرحية  ،فى سينوغرافيا األم شجاعة" 

 المتخصصة .

 مقال بعنوان " رؤى بصرية لسينوغرافيا أوبرا بارسيفال 

Parsifal مجلة الفنون المسرحية  "،لروبرت ويلسون

 المتخصصة .

  مقال بعنوان " جماليات التكوين الحركى فى العرض

 .مجلة الفنون المسرحية المتخصصة  "،المسرحى

  " أثر اتجاه الباوهاوس على العروض مقال بعنوان

   مجلة الفنون المسرحية المتخصصة . ، المسرحية"

  " للعروض المسرحية السينوغرافيا البنائية مقال بعنوان

مجلة الفنون المسرحية  ، للمخرج فسيفولد مايرهولد"

   . المتخصصة

 مقال بعنوان  اإلتجاه المستقبلىFuturism  وتأثيره على

 . مجلة الفنون المسرحية المتخصصة العروض المسرحية ،

 

 

مؤثرات الخاصة : لمشاهد السنيمائية ، الا -االتجاهات المعمارية

 االضاءة المسرحية ،االزياء المسرحية ، والتكنولوجيا المتقدمة.
 االهتمامات االكاديمية البحثية:
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