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سيرة ذاتية :

 درجة دكتوراه الفلسفة في الفنون الجميلة في موضوع (البالطات الخزفيةفي التصوير الجداري فى تركيا من القرن  14م –  19م وأثرها على
التصوير الجداري المعاصر 2006م)
 درجة الماجستير فى موضوع (التصوير الجداري بين القرنين -الرابع والسابع الميالديين فى مصر وبيزنطة – دراسة تحليلية مقارنة لطرق
اآلداء والخامات واألسلوب 2001م)
-بكالوريوس فنون جميلة  -قسم تصوير شعبة جداري – جامعة

اإلسكندرية 1993م – بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف
المنح الدراسية:
 منحة دراسية من السفارة التركية لدراسة اللغة التركية لمدة شهرين2001م
 منحة دراسية من السفارة التركية لدراسة اللغة التركية لمدة شهر2002م
 منحة دراسية من السفارة التركية لتنفيذ التجربة العملية للدكتوراهلمدة ثماني أشهر والدراسة بجامعة مرمرة بإسطنبول تركيا  2005م2006-م
المعارض:
معرض جماعى اعدادى فنون – بمبنى الكلية بجناكليس 1989م
 معرض صالون الشباب 1990م معرض جماعى بأتيليه االسكندرية للفنانين والكتاب 1992م معرض جماعى بمتحف الفنون الجميلة بمحرم بك 1993م اإلشراف على تجهيز معارض جماعية بقصر التذوق بسيدى جابر1996م –  1997م
 اإلشراف على تجهيز معرض لألطفال بأتيليه اإلسكندرية للفنانين والكتاب1997م
 معرض خاص بأعمال الدكتوراة بمبنى الكلية بجناكليس أغسطس2006م
.
 معرض جماعى بأتيليه اإلسكندرية للفنانين والكتاب 2007م معرض جماعي بنقابة الفنانين التشكليين باالسكندرية ابيض واسود2012م
 معرض جماعي بكلية الفنون الجميلة باالسكندرية باسم خريجيالتسعينات 2014م
 معرض جماعي في مركز السفينة لالبداع –كنيسة العذراء بسموحة –معرضالسفينة الرابع سبتمبر 2015م
الخبرات:
 مدرس بكلية الفنون و التصميم بجامعة فاروس باالسكندرية (الوظيفةالحالية )

 التدريس بمدرسة المرقسية الثانوية بنين 1993م 1994 -م عضوة بنقابة التشكليين باالسكندريةمن 1994م حتي 2016م عضوة باتيلية االسكندرية للفنانين 1994م التدريس بنادى سموحة – النشاط الصيفى 1994م التدريس بقصر التذوق بسيدى جابر من 1995م التدريس بأتيليه اإلسكندرية للفنانين والكتاب 1997م اإلشتراك فى تجهيز أعمال بينالى اإلسكندرية 2003م التدريس بكلية الفنون الجميلة بأنقرة بتركيا لمدة شهر 2004م رئيس مجلس االدارة لجمعية االسكان لنقابة الفنانين التشكليين.باالسكندرية 2013م
شهادات توثيق من خارج مصر:
 شهادة توثيق من أ.د/فليز عميدة كلية الفنون الجميلة جامعة بشكانت.بأنقرة – تركيا  ،عن التجربة العملية لرسالة الدكتوراه – فبراير 2006م
 شهادة توثيق من األستاذ  /محمود جورصوى  ،أستاذ متخصصبكلية الفنون الجميلة بمدينة أزنيق ومالك جاليري للخزف العثماني بمدينة
.كوتاهية – بتركيا عن التجربة العملية لرسالة الدكتوراه – يناير 2006م
شهادة توثيق من األستاذ  /حسين كهرمانة مالك جاليري ومركز
للفنون ،بمدينة كوتاهية – تركيا – عن التجربة العملية لرسالة الدكتوراه – يناير
2006 .م
األعمال الخاصة من 1993م إلى2016م:
.أعمال فنية متنوعة التقنيات والمساحات بنوادى القوات المسلحة -
.أعمال فنية بالفنادق والقرى السياحية
.مجموعة من األعمال الفنية بالفنادق والمطاعم العائمة
.مجموعة من األعمال الجدارية بالقرى السياحية
.مجموعة من األعمال الفنية الخاصة بشركات وفيالت ومنازل وغيرها
.أعمال ترميم
قطع فنية خاصة
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