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 -مممتتمر الفممن و قافممة اآلخممر  -أ ممر الهويممة الفنيممة لجممداريات العمممارة الداخليةواسممتخدا  الطممرق الحديثممة  – 5

 كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا . - 0080مار  

ممار   -متتمر الفن و قافة اآلخر  -لمعاصر التحول الفكر  فى ترميم ليز العمارة الداخلية للمسجد ا – 4

 كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا . - 0080

ممار   -متتمر الفن و قافة اآلخر  -دور بيئة التعليم النشطة فى ش راض التعليم الفعال لمقررات الترميم  – 9

 كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا . - 0080

ممتتمر الفمن و قافمة  -المعدنية الحلزونية ومتطلبات الترميم لمستخدميها  انقتراد الفراغى فى الس لم – 7

 كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا . - 0080مار   -اآلخر 

    –   الفن واللغمة   المتتمر العلمى الثقافى الدولى –دور الترميم الداخلى فى مخاطبة لوا  المستهلك  – 1

 جامعة المنيا .كلية الفنون الجميلة  - 0083مار  

 المتتمر العلممى الثقمافى المدولى - الرورة المرئية معادن موضوعيا للحوار فى مسرح القرن العشرين – 6

 كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا . - 0083مار      –   الفن واللغة  

 0083ممار      – لغمة    الفمن وال المتتمر العلمى الثقافى الدولى - شدراك جماليات العمارة الداخلية – 80

 كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا . -

كليممة  - 0083مممار   – مممتتمر علمممى دولممى -الواقممع المرممر  المعاصممر فممى الرممورة السممنيمائية  – 88

 الفنون الجميلة جامعة المنيا .

 0083ممار   –متتمر علمى دولى  -لغة اآلداض التعبير  فى الخطاب المسرلى المرر  المعاصر – 80

 كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا . -

ممار   –ممتتمر علممى دولمى  --فن الرسو  المتحركة بين ترويرية اللغة الدبية وتشمكيلية الرمورة  –83

 كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا  - 0083

مى الثقافى الدولى المتتمر العل -عوامل التث ير على دراسات الجدو  فى مشروعات البناض فى مرر  – 85

 . كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا - 0083مار   –  الفن واللغة   

               الممتتمر العلممى المدولى  –العمارة الداخلية للمح ت التجارية بين التمرد انبداعى وانلتزا  الموىيفى  - 84

 .   0085/  5/  06 – 07من والتمرد    جامعة المنيا   انبداع بين انلزا  –لكلية الفنون الجميلة 



        السالية والمعالجات المناخية المتطورة للتكوين المعمار  الداخلى لمقاليم الحمارة   صمعيد مرمر    – 89

 – 07جامعة المنيا   انبمداع بمين انلمزا  والتممرد   ممن  –المتتمر العلمى الدولى لكلية الفنون الجميلة  -

06  /5  /0085 .   

 –المممتتمر العلمممى الممدولى لكليممة الفنممون الجميلممة  -فممى واجهممات العمممارة  انسمم مية القمميم التشممكيلية و – 87

   . 0085/  5/  06 – 07جامعة المنيا   انبداع بين انلزا  والتمرد   من 

 

 الفنون : دمين للترقى لدرجة األستاذية واألستاذية المساعدة بكلياتتحكيم الملفات اإلدارية للمتق

    -بكلية الفنون الجميلة   – ديكور شعبة الفنون التعبيريةبقسم ال لمتقد  لشغل وىيفة أستاذل الملف ا دار  - 8

  بجامعة المنيا أ .   . د / صال  عبد ربه

 ياجامعة المنب -بكلية الفنون الجميلة   –الملف ا دار  للمتقد  لشغل وىيفة أستاذ مساعد بقسم العمارة  - 2

 اسماعيل ألمد محمد . د /

بجامعممة  -بكليممة الفنمون الجميلممة   –الملمف ا دار  للمتقممد  لشممغل وىيفمة أسممتاذ مسمماعد بقسمم العمممارة  - - 3

 لسن الجبا  د/.هشا . المنيا 

 بجامعمة المنيما  -بكلية الفنون الجميلة   – ديكورالملف ا دار  للمتقد  لشغل وىيفة أستاذ مساعد بقسم ال - 4

 . سهير عبد الرليم ابو العيون / د

 بجامعمة المنيما  -بكلية الفنون الجميلة   – ديكورالملف ا دار  للمتقد  لشغل وىيفة أستاذ مساعد بقسم ال - 5

 . رشا الزينى د /

 د /أ .  . بجامعمة المنيما  -بكليمة الفنمون الجميلمة   – ديكوربقسمم الم  دار  للمتقد  لشغل وىيفة أسمتاذالملف ا

 مال السيد السمنود  .ج

 

للترقييى لدرجيية ) أسييتاذ ( تحكييم االنتيياج العلمييى للمتقييدمين ميين كليييات الفنييون إليى اللجنيية العلمييية الدا ميية 

 أستاذ مساعد ( .و)

كلية الفنون الجميلة جامعة  -قسم الديكور  -تخرص عمارة داخلية  – د / فاطمة الزهراض لميد الروبى – 8

 وأبحاث اننتاج العلمى هى كالتالى:ذ مساعد للوان للترقى لدرجة أستا

 –الممتتمر العلممى الخمامس لكليمة الفنمون الجميلمة  –الع قة بين واجهة المحل التجار  والمنطقة المحيطة  -

   . 0009/ 80/  09 - 05تاريخ النشر 

لكليمة الفنمون  الممتتمر العلممى المدولى –التشكيل فى الواجهات الخارجيمة للمبمانى بمين الماضمى والحاضمر  -

   . 0001تاريخ النشر  –الجميلة 

   . 0001/  1/  3تاريخ التنفي   –شقة سكنية بمنطقة وسط البلد  –تحقيق الكفاضة فى تحديث ليز سكنى  -

 –شركة الهمبرا للمقاونت وانستثمارات العقارية  –فلسفة الشكل الهندسى فى ترميم ليز سيالى خدمى  -

    0006/  7/  07تاريخ التنفي  

تماريخ التنفيم   –قرية البرنسيسمة السميالية بالغردقمة  –التشكي ت الخشبية وتكاملها مع الحيزات المفتولة  -

3 /4  /0088 .   

للترقمى  -جامعمة للموان  –كليمة الفنمون التطبيقيمة  –تخرمص تعلميم صمناعى  –د / هيا  مهمد  سم مة  – 0

 هى كالتالى: وأبحاث اننتاج العلمى لدرجة أستاذ مساعد

مجلمة علمو   -برنامج مفتموح لتطموير ممادة الدراسمات الطبيعيمة لطلبمة الرمناعات الخشمبية لكليمة التربيمة . - 

 المجلد الثامن عشر  0العدد  -دراسات وبحوث . –وفنون جامعة للوان 

 الجزض الثانى  08مجلد  -سلسلة أبحاث المتتمرات –المث ورات الشعبية والتنوع الثقافى  -

 –المتتمر الدولى الول للفنون التطبيقية  – قافة المحتمع النوبى وانستفادة منها فى ترميم آ اث معاصر  -

 /   . 0001/  3/  04 – 05تاريخ النشر 

الممتتمر المدولى الثمانى للفنمون  -استلها  جماليات العمارة انس مية فى ترميم منتجمات خشمبية معاصمرة  -

 /   . 0080/  80/  80 – 1 تاريخ النشر –التطبيقية 



مجلممة مممتتمر الفنممون التطبيقيممة بممين التنافسممية ودعممم  –تنميممة الحممرف اليدويممة ودورهمما فممى دعممم انقترمماد  -

   . 0083/  80/  83 – 88تاريخ النشر  –المتتمر الدولى الثالث للفنون التطبيقية  –انقتراد 

 – 88تماريخ النشمر  –تمر الدولى الثالث للفنون التطبيقية المت -انعتبارات اننسانية فى الترميم الداخلى  -

83  /80  /0083 .   

مجلممة  –المشمماكل التممى تواجممه تطبيقممات المشممغونت الخشممبية انسمم مية فممى الترممميم الممداخلى المعاصممر  -

   . 0085/  8تاريخ النشر  –العدد الول المجلد الرابع  –الترميم الدولية 

 

  ضمن اللجان الثالثية إلمتحانيات ومشياريع التخيرج بكلييات الفنيون ع االسئلة والتصحيح ووضالتحكيم 

 :المختلفة 

 

 كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا : - 1

  0088/  0080العما  الجمامعى  –شمعبة العممارة الداخليمة  -تحكيم مشروع البكالوريو  لقسم المديكور  -   

   .0083/0085و   0083/  0080و 0080/    0088

/  0088للعما  الجمامعى  –شمعبة العممارة الداخليمة  -البكمالوريو   وضع السئلة والترحي   متحانات -   

   .0085/  0083 و   0083/  0080 و   . 0080

للعمما  الجممامعى  –شممعبة العمممارة الداخليممة  -والترممحي   متحانممات تمهيممد  الماجسممتير  وضممع السممئلة -   

   .0085/  0083 و   .0083/  0080 و  . 0080/  0088

/  0080 و 0080/  0088للعمما  الجممامعى تممثهيلى الممدكتوراه  وضممع السممئلة والترممحي   متحانممات -   

   . .0085/  0083 و .   .0083

 

 كلية الفنون الجميلة جامعة األسكندرية : – 2

العما  الجمامعى  –نمون التعبيريمة والفتحكيم مشروع البكالوريو  لقسمم المديكور شمعبة العممارة الداخليمة  -   

0080  /0088    

   . 0080/  0088للعا  الجامعى  –ترحي  امتحانات البكالوريو  للفرل الدراسى الول  -   

العما  الجمامعى  –والفنمون التعبيريمة تحكيم مشروع البكالوريو  لقسمم المديكور شمعبة العممارة الداخليمة  -   

 م ..0080/  0088

   . 0083/  0080للعا  الجامعى  –تحانات البكالوريو  للفرل الدراسى الول ترحي  ام -    

العما  الجمامعى  –والفنمون التعبيريمة تحكيم مشروع البكالوريو  لقسمم المديكور شمعبة العممارة الداخليمة  -   

0080  /0083.   

   . 0085/  0083للعا  الجامعى  –ترحي  امتحانات البكالوريو  للفرل الدراسى الول  -    

العما  الجمامعى  –والفنمون التعبيريمة تحكيم مشروع البكالوريو  لقسمم المديكور شمعبة العممارة الداخليمة  -   

0083  /0085  . 

 

 كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان : – 3

   . 0080/  0088للعا  الجامعى  –ترحي  امتحانات البكالوريو  للفرل الدراسى الول  -   

العما  الجمامعى  –والفنمون التعبيريمة يم مشروع البكالوريو  لقسمم المديكور شمعبة العممارة الداخليمة تحك -   

0088  /0080  . 

   . 0083/  0080للعا  الجامعى  –ترحي  امتحانات البكالوريو  للفرل الدراسى الول  -    

العما  الجمامعى  –فنمون التعبيريمة والتحكيم مشروع البكالوريو  لقسمم المديكور شمعبة العممارة الداخليمة  -   

 ؟ 0083/  0080

   . 0085/  0083للعا  الجامعى  –ترحي  امتحانات البكالوريو  للفرل الدراسى الول  -    

العما  الجمامعى  –والفنمون التعبيريمة تحكيم مشروع البكالوريو  لقسمم المديكور شمعبة العممارة الداخليمة  -   

 ؟ 0085/  0083



 

 :وهى كالتالى رسا ل العلمية للماجستير والدكتوراه اإلشراف على ال

 

للمدار  / محممود  -دراسمة تطبيقيمة بمحافظمة المنيما  –تطوير المراسى النيلية السياليةوىيفيا وجماليما  – 1

 .وتمت مناقشتها  -اشراف مشارك دكتوراه رسالة  –ألمد محمد اسماعيل 

للدار  محمد صابر عبد  – نطقة معابد الكرنك بالقررلم دور العمارة الداخلية فى التنسيق الحضر  – 2

 .بتاريخ .................. وتمت مناقشتها -اشراف أساسى دكتوراه رسالة  –الحميد 

للدارسمة مهما  –دراسمة تطبيقيمة بالقرنمة الجديمدة  – فى المناطق ال ريمة العمارة الداخلية للقر  الحرفية – 3

 .بتاريخ ................. وتمت مناقشتها -اف أساسى اشردكتوراه رسالة  –لت  محمود 

للدارسمة غمادة محممود أبمو  – الزجاج كخامة تشكيلية ووىيفيمة فمى العممارة الداخليمة للمنشمست السميالية – 4

 .بتاريخ ................ وتمت مناقشتها -اشراف أساسى ماجستير رسالة  -زيد

للدارسمة زينمة لطفمى  – ى واننجليز  فى القمرن الثمامن عشمرالطبيعة كمردر لترميم اآل اث الفرنس – 4

 واعتمدت لجنة الحكم والمناقشة بتاريخ وتمت مناقشتها -اشراف أساسى  ماجستيررسالة  –عبد الحكيم 

  دراسمة تطبيقيمة علمى المد   معالجات تشكيلية ووىيفية مستولاه من قميم العممارة الداخليمة انسم مية – 9

 –رسممالة دكتمموراه اشممراف أساسممى  -أسممعد المسممعود  للدارسممة أرو  بطممرابلس  .المراكممز التجاريممة 

   . 8080/  4/  85تاريخ التسجيل  –جار  العمل بها 

  من منظور انتجاه العضو   رؤية ترميمية مبتكرة لحيزات العمارة الداخلية السيالية بانقرر – 7

تاريخ  –جار  العمل بها  –راف أساسى رسالة دكتوراه اش –للدارسة علياض كامل عبد الناصر  

 .   0083/  8/  85التسجيل 

  دراسة تقييم ما  الترميم الداخلى للفراغات اندارية ذات المسقط انفقى المفتوح وا ره على آداض الفرد – 1

 –جمار  العممل بهما  –رسمالة دكتموراه اشمراف أساسمى  –للدارسة غادة محمود أبو زيمد بعد انشغال  .

 .   0080/  80/  80التسجيل  تاريخ

محميممات الطبيعيممة   دراسممة تطبيقيممة علممى محميممة واد  الحيتممان للمنمماطق الخدميممة بال العمممارة الداخليممة.- 6

تمماريخ  - جممار  العمممل بهمما-سممىرسممالة دكتمموراه اشممراف اسا -ألمممد البيشمميهىللدارسممة رقية -بممالفيو    

 .   0083/  9/ 80التسجيل 

رسممالة  - لترممميمية وأ رهمما علممى العمممارة الداخلية.للدارسممة دعمماض محمممد عبممد الحلمميممفهممو  العمليممة ا - 80

   . 0088/  9/ 00تاريخ التسجيل  –جار  العمل بها  –ماجستير اشراف أساسى 

 -رشممد  عبممد الممرازق هنممدللدارسمة ترمميم الحيممزات التفاعليممة لمتممالف الطفممال   دراسممة تحليليممة    – 88

 .  0083/ 4/ 83تاريخ التسجيل جار  العمل بها  –ساسى رسالة ماجستير اشراف أ

 

 مناقشتها وهى كالتالى :قام بالرسا ل العلمية للماجستير والدكتوراه التى 

 

 –للممدار  مرممطفى سمميد عبممد الخممالق  –مممنهج التث يممث الحضممر  لحممدائق القنمماطر الخيريممة فممى مرممر  – 8

   . 0004/  80/  07رسالة دكتوراه بتاريخ 

للدارسة هالمة  –فى مرر شكيل بالب طات الخزفية فى العمارة الداخلية وتطبيقاتها بالمنزل العثمانى الت – 0

 .   0009/  5/  88لجنة الحكم والمناقشة بتاريخ  اعتمدتوخير  عبد العظيم رسالة ماجستير 

/  5بتماريخ  رسمالة ماجسمتير –للدار  ياسر سعيد عبد العزيمز  –تكسيات الرضيات وتقنيات العرر  – 3

9  /0004   . 

رسمالة  –نمور يمونس أبمو ماضمى للدارسمة  -دراسمة تحليليمة  –قرمر الحممراض بنية الفراغ المداخلى فمى  – 4

جامعة العلو  انس مية العالمية  –  كلية العمارة والفنون انس مية  0088/  5/  08ماجستير بتاريخ 

 الردن . –عمان  -

 



 ( والتيى c capلقسيم اليديكور بكليية الفنيون الجميلية جامعية المنييا لمرحلية )اإلشراف على أعمال الجيودة 

 تشمل :

 

 الخطة انستراتيجية . – 8

 البرامج التعليمية . – 0

 خدمة البيئة والمجتمع . – 3

 البحث العلمى . – 5

 وصف المقررات الدراسية . – 4

 شئون أعضاض هيئة التدريس..... ألخ . – 9

 

 كلية الفنون الجميلة :للجان المنبثقة عن مجلس المجالس واعضوية 

 

،  0080،  0088عما   –جامعمة المنيما  -كليمة الفنمون الجميلمة  –قسمم المديكور  مجلسعضوية ورآسة  – 8

 .  ولتى اآلن 0083

 .  ولتى اآلن 0083،  0080،  0088عا   جامعة المنيا . –عضو مجلس كلية الفنون الجميلة  – 8

 . جامعة المنيا -كلية الفنون الجميلة  -   0088 - مكتباترئيس لجنة ال – 2

 .ولتى اآلن  .0083،    0080 -جامعة المنيا  -كلية الفنون الجميلة  – عضو لجنة الع قات الثقافية – 3

 

عميان  –لكليية اآلداب والعليوم االنسيانية بجامعية العليوم التطبيقيية لقسيم الفنيون عضوية اللجان المشيكلة 

 م : 2008/  2007م و  2007/  2006لعام الجامعى لاألردن 

 

 لجنة التعيين والترقي . – 8

 لجنة السبوع الثقافى . – 0

 لجنة متابعة انعتماد . – 3

 لجنة الخطة الدراسية للترميم الداخلى . – 5

 لجنة تحكيم مشاريع التخرج . – 4

 عضوية مجلس القسم . – 9

 

عمييان  –عمييان األهلييية بجامعيية  والفنييون م الييداخلى لكلييية اآلدابلقسييم التصييميعضييوية اللجييان المشييكلة 

 م : 2009/  2008للعام الجامعى األردن 

 

 لجنة تحكيم مشاريع التخرج – 8

 لجنة تحكيم اننتاج العلمى للمتقدمين للترقى فى مجال التخرص .– 0

 لجنة تطوير المناهج الدراسية فى مجال التخرص . – 3

 م .عضوية مجلس القس - 5

 

عميان األردن  – البتيراءبجامعية  لقسيم التصيميم اليداخلى لكليية العميارة والفنيونعضوية اللجيان المشيكلة 

 م : 2011/  2010م و  2010/  2009للعام الجامعى 

 

  لجنة التعيين  – 8

 لجنة تحكيم مشاريع التخرج  – 0

 عضوية مجلس القسم . - 3

 



 رة العامة لرعاية الطالب بجامعة المنيا وهى كالتالى :التحكيم الداخلى للمسابقات الفنية لإلدا

   . 0003/  0000تحكيم المسابقة القومية للخط العربى على مستو  اللجامعات للعا  الجامعى  – 8

   . 0003/  0000تحكيم المعرث الفنى للفنون التشكيلية بمهرجان السر الجامعية للعا  الجامعى  – 0

   . 0005/  0003تر الفنى لنشاط السر للعا  الجامعىتحكيم مسابقة البوس – 3

   . 0005/  0003تحكيم مسابقة مج ت الحائط لنشاط السر للعا  الجامعى  - 5

 

 :والجماعية (  الفردية) المعارض الفنية 

بقاعمة العمرث الرئيسمية  – - المعالجمات التشمكيلية للحيمزات الداخليمة المفتولمةمعرث خاص بعنموان  – 8

   . 0000عا   –جامعة المنيا  –ية الفنون الجميلة بكل

 بقاعمة العمرث – الداخلية انعتبارية كعنرمر اترمال للمبمانى الوىيفيمةمعرث خاص بعنوان العمارة  - 0

   . 0009عا   –جامعة المنيا  –الرئيسية بكلية الفنون الجميلة 

بقاعممة العممرث الرئيسممية بكليممة الفنممون  – ربيممةالتفكيكيممة والعمممارة الداخليممة العمعممرث خمماص بعنمموان  - 3

   . 0007عا   –جامعة المنيا  –الجميلة 

بقاعمة العمرث الرئيسمية  - الفنون التشكيلية والعممارة الداخليمة ... رؤيمة متكاملمة معرث خاص بعنوان - 5

   . 0007عا   –جامعة المنيا  –بكلية الفنون الجميلة 

عما   –بجامعمة المنيما  – ة للمتتمر الدولى الثمانى لكليمة اللسمنالمعرث الثقافى المرالالمشاركة فى  – 4

0004   . 

جامعمة  –بقاعة العرث الرئيسمية بكليمة الفنمون الجميلمة  - معرث أعضاض هيئة التدريسالمشاركة فى  – 9

    . 0009/  0004والعا  الجامعى  –   0004/  0005للعا  الجامعى  –المنيا 

 .   8660عا  بالقاهرة  بالمركز القومى للفنون التشكيليةالرابع باب الش نصالوالمشاركة فى  - 7

 الردن . –عمان  –بقاعة العرث بجامعة البتراض  – زهور عمانمعرث خاص بعنوان  – 1

  . 0009عا   –الجيزة  –الزمالك  –بقاعة اكسترا  – زهور المستقبلمعرث خاص بعنوان  – 6

 – جامعمة المنيما –بقاعة العرث الرئيسية بكلية الفنون الجميلمة  - مرر زهورمعرث خاص بعنوان  - 80

0083 .   

بقاعمة العمرث بنقابمة الفنمانين التشمكيلييين الم   يقما  بشمكل  – معمرث لولمة لكمل بيمتالمشاركة فى  – 88

 دور  كل اربعة اشهر لدعم الفنانين التشكيلييين اعضاض النقابة .
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