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F403    :المكتب 

 

 م.1971مواليد األسكندرية عام  -      

 م. 1994ريةدجامعة األسكن -شعبة جدارى  -يرقسم التصو - بكالوريوس الفنون الجميلة -      

 م.2001ام حصلت على ماجستير الفنون الجميلة ع -      

 م.2005ام حصلت على دكتوراه الفنون الجميلة ع -      

 .م22/1/2013اعتبارا من  بالكلية  جدارى شعبة -قسم التصويربستاذ مساعد أتعمل حاليا  -      

 .(AIMC)لفسيفساء المعاصرين عضو الجمعية الدولية لفنانى ا -      

عضو نقابة الفنانين التشكيليين باألسكندرية. -                

 .الفنانين والكتاب عضو باتيليه االسكندرية لجماعة -      

السيرة الذاتية 

والتدرج االكاديمى 

 الوظيفى :

 

Picture 



 .عضو بجمعية محبى فن محمد شاكر -      

 .م(2011-2009جامعة االسكندرية )  -مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الفنون الجميلة -      

 عمال المقدمة فى الصالون السنوى االول للفنون التشكيلية من لقاءاتألفى لجنة الفرز والتحكيم ل عضو -      

 م.2014( 1االجيال )        

ة فنون البصريدرية ) ثقافة الحريات فى المؤتمر الكلية الدولى الرابع والذى عقد بمكتبة االسكنعضو فى لجنة توصيات  -

 م.( 2014يونيه  4-2والعمارة  

  .دريس لبعض األنشطة التعليمية مثل دورات  الدراسات الحرة بالكليةقامت بالت -

ه بكلية ستير والدكتوراشراف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه وناقشت عدد من رسائل الماجقامت باإل -

 الفنون الجميلة جامعة االسكندرية.

  .حصلت على العديد من شهادات التقدير -       

 . لدى افرادو مؤسسة الفارسى ووزارة الثقافةمؤسسة بينيتون  بايطاليا ولها مقتنيات لدى  -

 

-  

 . الميةسإلوالثقافة ا سكندريةإلضمن فاعليات مؤتمر ا فى الكتاب الثانى ) االسكندرية والثقافة االسالمية( بحث منشور - 

 ) دراسة مقارنة لمسجد أبي  سكندريةإلم ( بعنوان الحلول التصميمية الجدارية لمساجد مدينة ا 26/6/2008 -25)  -

 العباس المرسى ومسجد على تمراز( ضمن المحور السادس الفنون فى األسكندرية فى العصر األسالمى. -

 دراسة عنوانه :م ( و 27/11/2008 -26سكندرية ملتقى ثقافى وحضارى) إلضمن فاعليات مؤتمر اتم القائه بحث  - -

 اهيم مقارنة بين الحلول التصميمية للمعالجات الجصية الداخلية والمعالجات النحاسية الخارجية لمسجد القائد إبر -

 االبحاث
 



 

 .باالسكندرية ضمن المحور الثامن األسكندرية وحوار الحضارات فى حوض البحر المتوسط -

 مى لجمعية فنانى الموزاييك المعاصرين بأثينا المؤتمر الثانى عشر العالبوستر عن فن الفسيفساء فى  - -

 م.4/10/2010-1باليونان  -

 عشر العالمى لجمعية فنانى الموزاييك المعاصرين  لثالمؤتمر الثاالمعرض المقام ضمن فاعليات  - -

 م.30/9/2012-28 بقبرص -

 فنون الجميلة جامعة االسكندريةال الحرية المقيدة للمصمم الجدارى عبر العصور التاريخية مؤتمر كليةبحث بعنوان :  - -

 م.( 2014يونيه  4-2الدولى الرابع والذى عقد بمكتبة االسكندرية ) ثقافة الحريات فى الفنون البصرية والعمارة    -

 

 م.1990أعمال فى فن التصوير  بكلية الفنون الجميله باألسكندريه  -      

 م.1999 السكندريةباتيليه ا صالون األتيليه للتصوير -      

  م.2007 جامعة األسكندرية -لفنون الجميلةنصف قرن من األبداع ضمن فاعليات األحتفال باليوبيل الذهبى لكلية ا -      

    

 

االنشطة 

االكاديمية 

 االخرى

 

 


