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المؤهالت العلمية

 بكالوريوس في الفنون الجميلة  ،تخصص ديكور  ،شعبة العمارة الداخلية  ،كلية الفنون
الجميلة  ،جامعة االسكندرية  ،يونيو .1986
 ماجسـتير في الفنون الجميلة  ،تخصص ديكور  ،شعبة العمارة الداخلية ،كلية الفنون
الجميلة  ،جامعة االسكندرية  ،1992 -وكان موضع البحث
( تصميم المطبخ فى الوحدات السكنية و مالءمته للنمط المعيشى المصرى ).
 دكتوراه الفلسفة فى الفنون الجميلة  ،تخصص ديكور  ،شعبة العمارة الداخلية ،كلية
الفنون الجميلة  ،جامعة االسكندرية  ،يناير  ،1999وكان موضوع البحث ( التصـميم
الـداخلى لـدور المـسنين ).





التدرج الوظيفى




مدرس مساعد بقسم التربية الفـنية – كلية التربية النوعية – جامعة اإلسكندرية خالل
الفترة من . 1999 - 1995
مدرس بقسم التربية الفـنية – كلية التربية النوعـية – جامعة اإلسكندرية من عام
 1999إلى .2005 /8/30
استاذ مساعد بقسم التربية الفـنية – كلية التربية النوعـية – جامعة اإلسكندرية أعتبارا ً
من  2005 /8/30و حتى .2011/2/21
استاذ التصميم بقسم التربية الفـنية – كلية التربية النوعـية – جامعة اإلسكندرية اعتبارا ً
من  2011/2/22و حتى تاريخه.
استاذ التصميم الداخلى المعار بقسم التصميم الداخلى واالثاث – كلية الفنون والتصميم –
جامعة فاروس باالسكندرية اعتبارا من  2012/3/11وحتى .2012 / 8 / 30
وكيل كلية التربية النوعية لشئون الدراسات العليا والبحوث– جامعة االسكندرية اعتبارا
من  2012 / 10 / 15وحتى .2013/8/31
استاذ التصميم الداخلى المعار عميدا لكلية الفنون والتصميم – جامعة فاروس باالسكندرية
اعتبارا من  2013/9/1وحتى تاريخه.

أوالً  :المشاركة فى اللجان :


النشاط العلمي واألكاديمي :






المشاركة فى لجان وضع وتصحيح إمتحانات قدرات الفنون للطالب المتقدمين لاللتحاق
بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية من مرحلة الثانوية العامة للعام الجامعى 2005
 2006 /و حتى العام الجامعى  2010 / 2009م.
االشتراك فى لجان اختبارات الصالحية للتدريس بكلية التربية النوعية للعام الجامعى
 2007 / 2006 – 2006/2005م.
عضو فى لجنة دراسة أوضاع التربية العملية بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية
ومعالجة بعض السلبيات بالمدارس و اقتراح الحلول المناسبة فى هذا الشأن بالعام
الجامعى  2007 / 2006م .
عضو بلجنة ادارة صندوق التكافل االجتماعى بكلية التربية النوعية للعام الجامعى 2006
 2007 /م.
رئيسا للجنة االستقبال والدعاية للندوات المصاحبة لفاعليات " بينالى االسكندرية الثالث


















والعشرون لدول البحر المتوسط ،اليوبيل الذهبى  "2005التى اقيمت بكلية التربية
النوعية ،فبراير 2006م.
عضو بلجنة تقييم اشتراك كلية التربية النوعية لفاعليات بينالى االسكندرية الدورة الثالثة
والعشرون لدول البحر المتوسط اليوبيل الذهبى فبراير  2006م.
عضو بلجنة العالقات الثقافية ،كلية التربية النوعية  ،جامعة اإلسكندرية أعتبارا ً من العام
الجامعى  2006 / 2005وحتى العام الجامعى 2010 / 2009
عضو بلجنة المكتبية ،كلية التربية النوعية  ،جامعة اإلسكندرية للعام الجامعى / 2005
 2006وحتى العام الجامعى 2010 / 2009
عضو لجنة الدراسات العليا  ،كلية التربية النوعية  ،جامعة اإلسكندرية للعام الجامعى
 2006 / 2005و حتى العام الجامعى 2010 / 2009
عضو لجنة شئون البيئة وخدمة المجتمع  ،كلية التربية النوعية  ،جامعة اإلسكندرية للعام
الجامعى  2006 / 2005وحتى العام الجامعى 2010 / 2009
عضو بلجنة شئون التعليم والطالب ،كلية التربية النوعية  ،جامعة اإلسكندرية ،للعام
الجامعى  2011 / 2010م .
عضو لجان النظام و المراقبة لمرحلتي النقل والبكالوريوس  ،كلية التربية النوعية ،
جامعة اإلسكندرية  ،منذ عام  1999و حتى .2012/3/10
رئيس عام لجنة النظام والمراقبة لمرحلتي للنقل والبكالوريوس ،كلية التربية النوعية ،
جامعة اإلسكندرية  ،من العام الجامعي .2007/2006
رئيس لجنة النظام والمراقبة ( لجان استخراج النتائج ) الفرقة الثانية  ،كلية التربية
النوعية  ،جامعة اإلسكندرية ،للعام الجامعى 2009/2008 – 2008 / 2007
عضو لجنة النظام والمراقبة ( لجان استخراج النتائج ) الفرقة الثانية  ،كلية التربية
النوعية  ،جامعة اإلسكندرية  ،للعام الجامعى  2010/2009م.
رئيس لجنة ادارة الجودة والتعزيز بوحدة ضمان الجودة ،كلية التربية النوعية – جامعة
االسكندرية  2011/2010 - 2010/2009م .
جامعة
عضو اللجنة التنفيذية للخطة االستراتيجية بكلية التربية النوعية –
االسكندرية .
عضو لجنة اعداد التقرير السنوى بكلية التربية النوعية – جامعة االسكندرية .
عضو لجنة االرشاد االكاديمى بكلية التربية النوعية – جامعة االسكندرية .
عضو فى لجنة محور شئون التعليم والطالب لوضع الخطة االستراتيجية بنظام االداء
المتوازن (  )BSCبكلية التربية النوعية – جامعة االسكندرية.
عضو لجنة شئون البرامج والمناهج الدراسية بكلية التربية النوعية – جامعة
االسكندرية ،للعام الجامعى  2010 / 2009م.








عضو بلجنة اعادة تقييم درجات التصحيح عن طريق اخذ عينات عشوائية لكل مادة من
المواد التى امتحن فيها الطالب من خالل لجان االمتحان و المراجعة بكلية التربية النوعية
– جامعة االسكندرية  ،للعام الجامعى 2010 / 2009
رائد اللجنة الثقافية بكلية التربية النوعية ،جامعة االسكندرية ،للعام الجامعى/ 2005
. 2006
رائد اللجنة االجتماعية بكلية التربية النوعية – جامعة االسكندرية  ،للعام الجامعى
 2007 / 2006حتى  2009 / 2008م.
عضو لجنة فحص الشكاوى بكلية التربية النوعية – جامعة االسكندرية.
عضو لجنة النظام والمراقبة ( لجان استخراج النتائج ) ،كلية الفنون والتصميم  ،جامعة
فاروس  ،للعام الجامعى ربيع . 2012
رئيس عام االمتحانات بكلية الفنون والتصميم بجامعة فاروس بدءا من  2013وحتى
تاريخه.

ثانيا ً  :التدريس لطالب  -كلية التربية النوعية–جامعة االسكندرية  -مرحلة البكالوريوس:
( خالل العام الجامعى  2001 / 2000و حتى العام الجامعى  2012 / 2010م )

أسس تصميم

الفرقة االولى

تصميم

الفرقة الثانية

أشغال خشب

الفرقة الثانية

تصميم

الفرقة الثالثة

أشغال خشب

الفرقة الثالثة

التربية العملية

الفرقة الثالثة والرابعة

تصميمات زخرفية

الفرقة الرابعة

مادة المشروع

الفرقة الرابعة

التدريس لطالب  -كلية الفنون والتصميم -جامعة فاروس باالسكندرية  -مرحلة البكالوريوس:
( خالل العام الجامعى ربيع ) 2012
عناصر من الطبيعة واللون

F 1207

الفرقة االعدادى

تصميم منشأت سكنية ()2

IDF 2107

الفرقة االولى

تصميم أثاث ()2

IDF 3108

الفرقة الثانية

التدريب الصيفى

-

الفرقة االعدادى

التدريس لطالب كلية الفنون والتصميم – قسم التصميم الداخلى واالثاث منذ  2013وحتى
تاريخه فى مقررات متعددة بالكلية .
ثالثا ً  :التدريس لطالب مرحلة الدراسات العليا بكلية التربية النوعية –
االسكندرية :
( خالل العام الجامعى  2008 / 2007و حتى العام الجامعى )2013 / 2012
اسس تصميم
تصميمات زخرفية
أشغال خشب

مرحلة الماجستير
مرحلة الماجستير
مرحلة الماجستير

جامعة

وسائط متعددة فى التخصص

مرحلة الدكتوراه

الحاسب االلى

مرحلة الماجستير

قراءات باللغة االنجليزية

مرحلة الماجستير

رابعا ً  :اعمال تطوير التعليم والنشاط العلمي :












اإلشراف على التدريب الميداني لطالب الفرقة الثالثة بقسم التربية الفنية بكلية التربية
النوعية ،جامعة اإلسكندرية ،بدار المسنين التابعة لجمعية مصطفي كامل الخيرية للعام
الجامعي . 2008/2007
اإلشراف على التدريب الميداني لطالب الفرقة الثالثة بقسم التربية الفنية بكلية التربية
النوعية ،جامعة اإلسكندرية ،في جمعية بالل بن رباح الخيرية بكليوباترا للعام الجامعي
. 2009 /2008
االشراف على التدريب الميدانى لطالب الفرقة الثالثة بقسم التربية الفنية بالكلية للعام
الجامعى 2008 / 2007م و  2009 / 2008م.
عضو بمجلس قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة االسكندرية للعام الجامعى
 2006 / 2005وحتى العام الجامعى  2011 / 2010م.
عضو بمجلس كلية التربية النوعية جامعة االسكندرية للعام الجامعى – 2006 / 2005
 2007 / 2006م والعام الجامعى  2010 / 2009و  2011/2010و
 2012/2011م.
عضو بمجلس ادارة مركز الخدمة العامة بكلية التربية النوعية جامعة االسكندرية للعام
الجامعى  2010 / 2009والعام الجامعى  2011 / 2010م.
المنسق التسويقى للوحدة ذات الطابع الخاص بكلية التربية النوعية  ،جامعة اإلسكندرية
 2011/2010م.
عضو بفريق متابعة آليات ضبط الجودة الداخلية والتقييم المستمر ومتابع مدى تقدمها
بكلية التربية النوعية – جامعة االسكندرية . 2011 /2010
عضو فى اعداد جدول امتحانات الفصل الدراسى االول والثانى بكلية التربية النوعية
جامعة االسكندرية 2010 /2009
عضو بمجلس كلية الفنون والتصميم جامعة فاروس للعام الجامعى (ربيع )2012
 2012/2011م.
تطوير الئحة كلية الفنون والتصميم بجامعة فاروس من خالل عمل الئحة جديدة تقبل







البحوث العلمية المنشورة:







طالب مرحلتى العلمى واالدبى من الطالب الحاصلين على الثانوية العامة ومعادلة
بكالوريوس طالب هذه الالئحة ببكالوريوس الفنون الجميلة.
تم اضافة اقسام تخصصية جديدة لالئحة  -قسم  :تصميم االزياء.
بحث مشترك بعنوان " التصميم الداخلى لدور المسنين ".تم نشره ضمن فعاليات المؤتمر
 5-3أبريل .2000
االقليمى العربى األول لرعاية المسنين  ،جامعة حلوان فى
بحث مشترك بعنوان " التصميم الداخلى لدور المسنين باالسكندرية" تم نشره ضمن
فعاليات المؤتمر االقليمى العربى األول لرعاية المسنين  -جامعة حلوان فى  5-3أبريل
 - 2000كتاب المؤتمر – الجزء الثانى – ص.107 - 97
بحث فردى بعنوان " األسـس الفنية لتصميم المعـلقات والرسوم الجدارية بدار المسنين"
تم نشره ضمن فعاليات المؤتمر االقليمى العربى األول لرعاية المسنين  ،جامعة حلوان
فى الفترة من  5-3أبريل . 2000
بحث فردي بعنوان " تصميم المثيرات الشكلية لحجرة الطفل وعالقته بتنمية قدراته
اإلبداعية"  .بحث منشور ضمن بحوث مجلة " بحوث فى التربية الفنية والفنون "
كلية التربية الفـنية-جامعة حلوان  ،عدد ديسمبر . 2000
بحث فردي بعنوان " القـيم التربوية والمقومات الفنية إلعادة تدوير المخلفات النسـيجية
لمشـغوالت فـنية " بحث منشور ضمن فعاليات المؤتمر السنوى الرابع لجمعية
اإلسـكندرية لالقتصاد المنزلى  -جامعة االسـكندرية فى  27-26مارس . 2001
بحث فردي بعنوان " تصميم وسائل التعليم الجرافيكية و عالقته بكفاءتها التعليمية "
بحث منشور ضمن بحوث مجلـة " بحوث فى التربية الفنية و الفنون " كلية التربية
الفنية  -جامعة حلوان  ،عدد أكتوبر . 2001
بحث فردي بعنوان " تصميم تشكيالت فنية مبتكرة من الرموز المصرية القديمة تحتفظ
بهويتها المصرية القديمة " تم نشره ضمن فعاليات المؤتمر العربى االول " الفنون
التشكيلية و خدمة المجتمع " -جامعة جنوب الوادى فى  12 – 9فبراير  2009االقصر .
بحث فردي بعنوان " معايير الجودة االكاديمية لتعلم التصميم الزخرفى و دورها فى خدمة
المجتمع" تم نشره ضمن فعاليات المؤتمر العلمى السنوى ( -العربى الرابع – الدولى
االول)  -االعتماد االكاديمى لمؤسسات و برامج التعليم العالى النوعى فى مصر و العالم
العربى (الواقع والمأمول) – كلية التربية النوعية  -جامعة المنصورة  9 - 8 ،ابريل
. 2009
بحث فردي بعنوان " التعليم فى عصر تكنولوجيا المعلومات ودور التربية الفنية فى
االرتقاء بقدرات المتعلم على التفكير و التنمية المستدامة" بحث منشور ضمن بحوث
مجلة الفنون الجميلة  – Fine Artsكلية الفنون الجميلة  -جامعة االسكندرية  ،االصدار

 – العدد الثامن والعشرون2010 ) يناير15( رقم
:  المشاركة فى المؤتمر العلمى الخامس
th
5 International Conference on Education and New Learning
Technologies.
:وذلك ببحث بعنوان
" UPGRADING THE LEARNER'S CAPABILITIES ON THINKING
CREATIVELY TO CREATE ORNAMENTAL DECORATIVE
UNITS FROM SOME NATURE ELEMENTS TO ENRICH THE
INTERIOR SPACE FURNISHINGS"
. اسبانيا،  برشلونة2013/7/3 – 1 فى الفترة من
:  المشاركة فى المؤتمر العلمى الثامن
8th annual international conference of Education, Research and
Innovation.
:وذلك ببحث بعنوان
"Service Learning Experience Application in Interior Architecture for
Undergraduates."
. اسبانيا، سفيل2015/11/ 18 – 16 فى الفترة من

