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مغغدرس معغغار بقسغغم التصغغميم الغغداخلى  تشغغ ح لاليغغاي و يفغغة  د.ريهااام اسااماعيل طااه
 لغديكورا بقسغم مغدرس. كمغا نناغا شغ لظ و يفغة 2014اروس منذ عغام جامعة ف -واألثاث

 .2010 عام  اإلسكندرية جامعة - الجميلة الفنون بكلية

 الفنون بكلية الديكور قسم من الجميلة الفنون فى الفلسفة دكتوراه لصلظ على درجة 
 للحيزات فىالبيومور التصميم:" عنوان تلظ 2010 اإلسكندرية عام جامعة - الجميلة

 ."والعشرين الحادى القرن فى الداخلية

 - الجميلغة الفنغون بكليغة الغديكور قسغم مغن ماجستير فغى الفنغون الجميلغة لصلظ على 
ى فامورفولوجياا الطبيعاة ثمريار اباداعى تلظ عنغوان : " 2006اإلسكندرية عام  جامعة

 ".دراسة تأصيلية –التصميم الداخلى 

نيغو بكالوريوس الفنون الجميلغة قسغم الغديكور شغعبة العمغارا الداخليغة يو لصلظ على 
 ير عام امتياز مع مرتبة الشرف.بتقد 1998

 -المجلغس العلمغى لقسغم التصغميم الغداخلى واألثغاث بكليغة الفنغون والتصغميمهى عضو 
 امعة فاروس.ج -مجلس كلية الفنون والتصميم وعضو

 
 السيرة الذاتية

 )الدرجات األثاديمية(
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وضغغع اامتلانغغاظ وعضغغوية لجنغغة نعمغغاح اامتلانغغاظ ملجغغان المراقبغغة  شغغاركظ فغغى 
 امعة فاروس.ج -بكلية الفنون والتصميمولجان التصليح وفلص وتقييم الطالب 

لجنغغة متابعغغة وعضغغو كمغغا نناغغا عضغغو ولغغدا ضغغمان الجغغودا بكليغغة الفنغغون والتصغغميم 
وتقيغغيم نداأ نعضغغاأ هيلغغة التغغدريس مغغن خغغالح فلغغص ملغغف المقغغرر بتكليغغف مغغن مركغغز 

 لتى اآلن. 2014ضمان الجودا بجامعة فاروس منذ عام 

واظ واجتازظ عدد من الدوراظ التدريبيغة شاركظ بلضور عدد من المؤتمراظ والند
وورش العمغغح فغغى مجغغاح تطغغوير التعلغغيم وتنميغغة قغغدراظ نعضغغاأ هيلغغة التغغدريس وضغغمان 

 الجودا وااعتماد ااكاديمى ومااراظ اللاسب اآللى.

 

 

 ،"قبليةمست رؤية"  ىالداخل التصميم فى الحيوية اإلضاءة دور طه، اسماعيل ريهام    

 .2013 ابريل ،24 العدد ،93 مجلد المنوفية، جامعة اآلداب، كلية بحوث مجلة

 األبحاث المنشورة

خ مماث، التصممميا الممدا لل، العمممارن، ال نمموم،  ثصممميا اخ مماث، ثمماريخ التصممميا الممدا لل  ا

 ال نوم الرقمية، العمارن الرقمية

االهتمامات البحثية 

 األكاديمية :

 


