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 البيانات الشخصية

   في فلسفة التصميم الداخلي دكتوراة الدرجة العلمية :

 واألثاث التصميم الداخلي العـام :  التـخصص

 تصميم منشآت سكنية التخصص الدقيق

 

 المؤهالت العلمية

 

 درجة الدكتوراة: 2000

"     جامعة حلوان ، كلية الفنون التطبيقية ، قسم التصميم الداخلي واألثاث ، ج.م.ع 

 ( بالمجتمعات العمرانيه الجديدة " 21رؤيه مستقبليه لمسكن القرن ) 

 درجة الماجستير: 1989

 جامعة حلوان ، كلية الفنون التطبيقية ، قسم التصميم الداخلي واألثاث ، ج.م.ع ، 

 االستفاده ببعض النظريات العلميه وتطبيقها فى مجال التصميم الداخلى ""مدى 

 درجة البكالوريوس: 1981

 جامعة حلوان ، كلية الفنون التطبيقية ، قسم التصميم الداخلي واألثاث ، ج.م.ع ،

 بكالوريوس بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف.
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 التدرج الوظيفي

 

 الفترة ة ــالوظيف

واألثاث، كلية الفنون التطبيقية، جامعة  الداخلي التصميم منشآت سكنية بقسمأستاذ 

 حلوان ، ج.م.ع

 اآلن - 2011

 بنات ، الهيئة العامة –أستاذ مساعد بقسم التصميم الداخلي ، كلية التربية األساسية 

 للتعليم  التطبيقي والتدريب ـ دولة الكويت ) حاليا (

 اآلن - 2011

 2006 واألثاث كلية الفنون التطبيقية, جامعة حلوان الداخلي التصميم بقسم مساعد أستاذ

 2001 مدرس بقسم التصميم الداخلى و االثاث بكلية الفنون التطبيقيه جامعة حلوان

 1990 مدرس مساعد بقسم التصميم الداخلى و االثاث

 1981 معيده بقسم التصميم الداخلى و األثاث بكلية الفنون التطبيقيه

 

 واالكاديمي مجاالت البحث العلمي

 

 تصميم داخلي منشأت سكنية وتصميم داخلي أماكن عامة -

 نظريات التصميم والعمارة الكمية والوصفية -

 أساسيات ومبادئ ونظريات التصميم الداخلي -

 أساسيات ومبادئ ونظريات تصميم األثاث -

 ـ التصميم المستدام والعمارة البيئية

 وأثرها على التصميم الداخلينظريات اللون  -

 نظريات تصميم اإلضاءة -

 الداخلي في التصميمالهندسية  اإلسالمية األصول -

 تحليل وتطوير المناهج والمقررات -

 التنسيق للجان الجودة واالعتماد األكاديمي -

 االشراف ومناقشة العديد من الرسائل العلمية -

 التحكيم وفحص االنتاج العلمي للترقيات -

 

 المقررات التي أقوم بتدريسها هي:

 

( كلية التربية 2( ، )1( ، تكنولوجيا خامات )2( ، )1( ، أماكن عامة ) 2( ، تصميم سكني ) 1تصميم سكني )  -

 األساسية، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

األساسية، الهيئة العامة للتعليم كلية التربية  -تصميم إعالن ، تصميم لوحات جدارية  -( 1رسم تنفيذي ) -

 التطبيقي والتدريب

( كلية التربية  2( ، تصميم سكني ) 1) منشئات سكنيه( تصميم سكني )  التصميم الداخلى لالماكن الخاصه -

 أكتوبر 6األساسية ، كلية الفنون التطبيقية، المعهد العالي للفنون التطبيقية ، كلية الفنون التطبيقية جامعة 



 أماكن سياحيه ..الخ ( كلية الفنون التطبيقية ، منشئات تجارية، العامه  ) محال تجاريه االماكن -

التراثي ,.. الخ ( ، تصميم اإلضاءة كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان  ، الكالسيكى ،تصميم االثاث ) الحديث -

 ، المعهد العالي للفنون التطبيقية

أساسيات التصميم وأسس تصميم ، المنظور الحر والطبيعة الصامتة كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان  و  -

  المعهد العالي للفنون التطبيقية أكتوبر ،و  6جامعة 

تاريخ العمارة والتصميم الداخلى وتاريخ االثاث ، تاريخ الفن ) عملى ونظرى ( كلية الفنون التطبيقية جامعة  -

 و المعهد العالي للفنون التطبيقية أكتوبر ، 6جامعة  حلوان  و

المعهد العالي أكتوبر ،و  6نظرية لون ، كلية التربية األساسية ، كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان  و جامعة  -

 للفنون التطبيقية 

فنون التطبيقية جامعة ( كلية التربية األساسية ، كلية ال1رسم تنفيذي و المنظور الهندسى ، تكنولوجيا خامات ) -

 حلوان ، المعهد العالي للفنون التطبيقية

نظريات التصميم ، نظريات اإلضاءة ، وسائل االظهار واالخراج ، تاريخ عمارة وأثاث ، بالدراسات العليا  -

 ماجستير ودبلوم كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان

 الخبرات في المجال االكاديمي

 

 عمل منهجية مادة تصميم االثاث و القيام بتدريسه بقسم أعمال خشبيه كليه التربيه  2001

 جامعه حلوان   

جديده لمادة أساسيات الترشيح من قبل رئيس القسم لتخطيط وتصميم وتنفيذ منهجيه  2002

، قسم التصميم الداخلي واألثاث ، كلية الفنون التطبيقية التصميم الداخلى  و ا الثاث 

 امعة حلوان، ج

" اساسيات التصميم الداخلى و االثاث "  و " تاريخ االنتداب لتدريس مادتى  2004الى   2002

جامعه  –بقسم التصميم الداخلى كليه الفنون التطبيقيه  التصمبم الداخلى واالثاث "

 اكتوبر. 6

العمارة عضو فى لجنة تحكيم مشاريع التخرج فى قسم التصميم الداخلى ـ كلية  2005

 والفنون   ـ  جامعة البترا ـ عمان ، األردن .

قسم السكن  –اعارة لتدريس البرنامج الخاص بالدراسات العليا مرحلة الدكتوراة         2006-2007

جدة ، المملكة السعودية وانشاء وتدريس دورات  –كليات البنات  –وادارة المنزل 

 متخصصة للطالبات من األقسام األخرى

كلية الفنون  –للجنة االعتماد والجودة منسق قسم التصميم الداخلي واألثاث         2009 -2006

  جامعة حلوان  –التطبيقية 



عمل دراسة شاملة بخدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك ضمن فاعليات لجنة البيئة  2008

والتي اتشرف بعضويتها، وتتلخص الدراسة في اقتراح انشاء "اكاديمية الفن 

تحت     مظلة كلية الفنون التطبيقية، وقد قمت بتقديم الدارسة الخاصة والتصميم" 

ق باالكاديمية و التجهيز والمصادر بها من:  خطة البرنامج و اجراءات االلتحا

 وتحديد الدرجة العلمية و نظام العملية التدريسية.

كلية  –عضو في فاعليات بروتوكول التعاون بين قسم التصميم الداخلي واألثاث  2010

جامعة حلوان، ومركز تكنولوجيا األثاث التابع لوزارة الصناعة،  –الفنون التطبيقية 

 من طالب القسم لزيارة المركز وعدد من مصانع األثاث والتنسيق لعدة زيارات

االشتراك بعرض مقارنة بين مقرر األثاث بالقسم وما يناظره في الخارج ضمن  2010

، من خالل بروتوكول التعاون بين قسم  " ندوة مشاكل صناعة األثاث "فاعليات 

مركز تكنولوجيا  جامعة حلوان و  –كلية الفنون التطبيقية  –التصميم الداخلي  

 األثاث التابع لوزارة الصناعة

 الكويت  -كلية التربية األساسية  –التصميم الداخلي  تم ترشيحي من قبل قسم 12/11/2012

 Author & Publication work   لحضور ورشة عمل ليوم واحد بعنوان "

shop – Emerald “ وذلك عن نشر األبحاث بالمجالت العالمية باللغة االنجليزية

ضمن مشروع خطة التنمية" تعزيز دورالهيئة في البحث العلمي " وقد اقيمت 

  بمركز ابن الهيثم بالعديلية

تحت "تطبيقات على أسس التصميم " المشاركة في محاضرة طالبية بعنوان           15/4/2013

التصميم  قسم - واعداد وتقديم طالبات مقرر أسس تصميم اشراف د. عالء شاهين

  الكويت  -كلية التربية األساسية  –الداخلي 

" تطبيقات على أساليب اإلخراج  اعداد واالشراف على حلقة بحثية بعنوان           2/5/2013

  الكويت  -كلية التربية األساسية  –التصميم الداخلي  قسم المختلفة "

، و أخرى  ABBبجناح شركة  المباني الذكيةورشتي عمل قصيرة في اجتياز    2013/  10/ 29 - 27

، والورشتان مقامتان    Schneider Electricبجناح شركة شنايدر إلكتريك   

على هامش الملتقى العلمي " تكنولوجيا المباني الذكية ،والتي نظمها قطاع التدريب 

 الشويخ –ممثال بالمعهد الصناعي 

لعدد من حلقة بحث علنية بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس  القيام بعمل     23/12/2013

التصميم  قسم . طالبات المقرر واالشراف على العروض والقاء الطالبات لبحوثهن

  الكويت  -كلية التربية األساسية  –الداخلي 



"تطبيقات على وصالت النجارة المستخدمة في  تجميع إعداد ورشة عمل بعنوان       24/4/2014

كلية  –التصميم الداخلي  قسم بورشة النجارة B 11  وذلك بمبنى البنات  األثاث"

  الكويت  -التربية األساسية 

ضمن الموسم الثقافي " قيمة التضاد في التصميم الداخلي "  إقامة محاضرة بعنوان        2014/  10 /21

 بنات. –بكلية التربية األساسية،  وذلك  بمسرح الكلية 

بالتعاون  " العدد واألالت بأعمال النجارة اليدوية"القيام بعمل ورشة عمل بعنوان  19/11/2015

مع المتدرب أ. محمد جاسم  في الجزء التطبيقي، بتاريخ بورشة النجارة الخاصة 

 بقسم التصميم الداخلي، كلية التربية األساسية

 صحيفة وعمل وجلسات اجتماعات مقرر لجنة البرامج والشئون العلمية وتنظيم 2016/2017

  الكويت  -كلية التربية األساسية  –  وحدة 60 وحدات بعدد المستحدثة التخرج

 للصحيفة المقررات وتوصيف العلمي القسم برنامج توصيف وجمع تنسيق 2016/2017

  الكويت  -كلية التربية األساسية  –التصميم الداخلي  قسم المستحدثة

بمسرح كلية التربية  " األثاث المستدام كاتجاه لأللفية الثالثة "القيام بمحاضرة  7/11/2016

 بنات -األساسية 

  فعاليات مؤتمر الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريبحضور  11/2016/ 14-16

Heading Global 2016 Conference, Regency Hotel, Kuwait 

، المركز الوطني لتطوير التعليم، المهنية المتكاملة للمعلممؤتمر التنمية حضور  7/3/2017

 بالمسرح الكبير بكلية التربية األساسية

" لطالبات مقرر إعادة استخدام الصناديق الخشبيةاعداد ورشة عمل بعنوان "  4/5/2017

( وذلك من منطلق الرؤية المستقبلية للتصميم المستدام والعمل 1تكنولوجيا خامات )

وبالمشاركة مع: د. محمد سمك، د.  Recycling designعادة التدوير بمبدأ إ

 - فوزي الزامل، وبمساعدة المدرب عبد الوهاب الرشيدي، المدرب محمد جاسم

  الكويت  -كلية التربية األساسية  –التصميم الداخلي  قسم

بالتعاون مع د. أحمد  (2عرض لمعايير تقييم  أعمال طالبات مقرر سكني )اعداد  9/5/2017

 والذي يقوم كال منا بتدريس المقرر وذلك للمناقشة والتحكيم.   األنصاري

29/3/2017 

 
والملصق العلمي  الحصول على شهادة التميز والتقدم بملصق بحثي في يوم النشر

، وذلك ضمن فعاليات تعزيز دور الهيئة في البحث 2016/2017للعام الدراسي 

    الكويت  -كلية التربية األساسية  –التصميم الداخلي  قسم العلمي

 من عميد كلية التربية األساسية شهادة التميزالحصول على  2017



" تصميم األعالنات األبداعية باستخدام  حضور ورشة العمل بعنوان : 21/5/2017

 الداخليللدكتور: أحمد العوضي ، بمختبر الكمبيوتر بقسم التصميم الفوتوشوب" 

للدكتور/ أحمد "إعادة تصميم استراحة الطالب الجامعية"  حضور ندوة 28/11/2017

 بكلية التربية األساسية 11األنصاري، مبنى 

المشترك مع د. هياء القندي و د. محمد سمك اقامة "معرض بانوراما التصميم"  11/12/2017

كلية التربية األساسية  –التصميم الداخلي  قسم 11مبنى  –، بجاليري التربية الفنية 

  الكويت  -

 

 العلميالبحث نشر الخبرات في 

 

" استخدام االسس الهندسيه و الحسابيه للفن المصرى القديم فى تصميم        2002  .1

المؤتمر السادس و العشرين لتاريخ الفن مؤسسة البحث اثاث معاصر"  

و  مكسيكو سيتي ، كوواهوال بالمكسيك  – العلمى الجامعه العامه بالمكسيك

 موضوع المؤتمر" العمليه االبتكاريه و تاريخ الفن )اللغه االنجليزيه(

   Instituto De Investigaciones Esteticas-Universidad 

National Autonoma de Mexico "The influence of 

Ancient Egyptian Geometric Principles on Furniture 

" XXVI Colloquium of History of Art, The creative 

process.   

" تفعيل دور االضاءة كقيمه جماليه لتنمية وتطوير المناطق االثريه "  2004  .2

العواصم والمدن الكبرى فى مصرمنذ أقدم العصور  –مؤتمر الفيوم الرابع 

 جامعة القاهره –حتى العصر الحديث 

االسس والمعايير المصريه القديمة فى تطوير المناطق " االستفادة من  2004  .3

العواصم والمدن الكبرى فى مصرمنذ أقدم    –مؤتمر الفيوم الرابع االثرية "

   جامعة القاهره –العصور حتى العصرالحديث 

" تعميق قيمة النسب االصلية على تصميم االثاث الكالسيكى و الوصول  2005  .4

 بها للعالمية "

المؤتمر القومى الثانى "دعم الميزات التنافسية للصناعات التقليدية و الحرف  

 التراثيه ".رئاسة مجلس الوزراء الصندوق االجتماعى للتنمية.  

منشور بمجلة علوم وفنون العلمية ، " قيمة التضاد فى التصميم الداخلى "  2006  .5

 جامعة حلوان



مؤتمر الفيوم "تأثير البيئة المحيطة على التصميم الداخلي للمسكن"  2007  .6

 جامعة الفيوم –والسياحية والبيئية" كلية اآلثار  السادس، التنمية األثرية

 الدولي المؤتمر" المعاصر للمسكن الداخلي للتصميم اإلسالمية األصول" 2007  .7

 حياتنا في اإلسالمية والعمارة اإلسالمية الفن العمارة لرابطة األول

 ، رابطة العمارة اإلسالمية  المعاصرة

 عنوان البحث المقدم: المساحة واللون ونوعية الحياة في البيئة النوبية 2008  .8

Space, Color, and Quality of Life in a Nubian 

Environment. 

 تقدمت والقيت بحث مشترك بالمؤتمر العشرين للجمعية الدولية لدراسات

 االنسان والبيئة

International Association for People-environment 

Studies- IAPS 

 جامعة سابينزا و جامعة لومزا بروما   الجهة المضيفة:

Sapienza Universita Di Roma, Lumsa Universita 

 تحت رعاية: رئيس جمهورية ايطاليا

، االكاديمية الدولية ، قطاع العلوم الطبيعية  تحت مظلة: منظمة اليونسكو

 للعلوم ايطاليا

 2008يوليو إلى األول من شهر أغسطس عام  28من  تاريخ المؤتمر:

تنوعات المدن وازدواجية المناطق والوجود الجيد،  موضوع المؤتمر:

 تصميم وادارة البيئة   المشتركة

Urban diversities, biosphere and well-being: designing 

and managing our common environment 

 ايطاليا –: مدينة روما مكان المؤتمر

: تصميم وادارة عمارة المدن والوجود الجيد في بيئات محور المؤتمر المختار

  الحياة



بحث مشترك: وتم القاء البحث ومناقشته، المشارك الرئيسي ا.م.د / ديانا 

العمارة الداخلية  المشارك الثاني/ ا.د. عليه عبد الهادي، أستاذ، محمد كامل

 الجميلة بكلية الفنون

المؤتمر العلمي " تحليل مقارن لمدى فاعلية مادة تصميم منشأت سكنية"  2008  .9

 الدولي لكلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان، ج.ع.م  

"  التعليمية العملية في والكيفية الكمية اإلسالمية النسبة نظريات"  2011  .10

الداخلي ، جامعة كولورادو الحكومية، دنفر،  التصميم قسم مؤتمر

 الواليات المتحدة

"The Islamic Quantitative and Qualitative proportion 

Theories in the Educational process" IDEC Annual 

Conference, Colorado State University  

March 16 - 19, 2011 at the Grand Hyatt Denver in 

Denver, Colorado ,  U.S.A 

ـ  عمل الملصق البحثي والمنشور في المعرض األول للملصق العلمي 2014 /5/ 6- 5  .11

مشروع تعزيز دور الهيئة في البحث العلمي، قاعة المعرض  بكلية 

 الدراسات التكنولوجية 

 والملصق البحثي عنوانه :

 "The Islamic quantitative and qualitative proportion 

theories in the educational process" Colorado State 

University, The 2011 IDEC Annual Conference , 

U.S.A –Colorado  –Denver   

كلية تأثيرات تصميم اإلضاءة الصناعية على الوظيفة داخل المسكن"  "  24/9/2014  .12

 ، ج.م.ع بنها، جامعة التربية النوعية

بحث منشور في المجلة " األثاث المستدام كاتجاة سائد لأللفية الثالثة "  26/10/2015  .13

 –العلمية "الفنون والعلوم التطبيقية" التي تصدرها كلية الفنون التطبيقية 

 جامعة دمياط 

" األثاث المستدام كاتجاة سائد لأللفية  المشاركة بتقديم ملصق بحثي بعنوان 23/3/2016  .14

  2015/2016والملصق العلمي للعام الدراسي  في يوم النشرالثالثة" 



"  السمة المعمارية للتنسيق الحضاري بالمناطق السكنية بدولة الكويت"  12/11/2016  .15

بحث منشورفي المجلة العلمية "الفنون والعلوم التطبيقية" التي تصدرها كلية 

 جامعة دمياط –الفنون التطبيقية 

في يوم النشر  بملصق بحث علميعن التقدم  التميزشهادة الحصول على  29/3/2017  .16

 2016/2017والملصق العلمي للعام الدراسي 

ر ونش" م أهمية البحوث االجتماعية في تنمية المدن الجديدة بدولة الكويت"  2017يوليو   .17

مركز الخدمة  –في المجلة العلمية " شعبة النشر والخدمات المعلوماتية " 

جامعة المنوفية  –التي تصدرها كلية اآلداب  –لالستشارات البحثية واللغات 

  ج.ع.م  -

18.  June 26th 

2018 

Recycled Products in the Realm of Furniture and 

Interior Design in Kuwait, Published in "English” in 

Volume 8 Issue 3 of the International Design Journal. 

 

 النشاط في خدمة المجتمع

 

عمل برامج خاصه بالتعليم الحر لغير المتخصصين وذلك فى النشاط الخاص    2004إلى   2003

 جامعه حلوان . -كليه الفنون التطبيقبه  –بالمجتمع وتنمية البيئه

وتنمية البيئة  لبرنامج الدارسات الحرة الخاص بخدمة المجتمعتطوير عمل  2009

بتقرير الى الوكيل عن كيفية تطوير تلك الدراسات وتقسيمها الى شرائح  وتقدمت

مختلفة  لتناسب أكبر قدر من الجمهورالقيام  بتدريس ثالث دورات للدراسات الحرة 

لدراسي األول الخاصة بتخصص التصميم الداخلي واألثاث دورتان بالفصل ا

 ودورة بالفصل الدراسي الثاني

 بعنوان –اعداد واالشراف على محاضرة وورشة عمل بمدرسة رقية المتوسطة  29/4/2013

، بنات –ضمن فاعليات أنشطة الجمعية العلمية للتصميم الداخلي "اصنع بنفسك " 

 الكويت

بالتعاون " اختيار الخطة اللونية المناسبة واإلضاءة السليمة "  إقامة ندوة بعنوان        28/11/2013

مع د.هياء أحمد القندي بمناسبة األسبوع الثقافي بمدرسة الظهر المتوسطة للبنات 

 الكويت منطقة األحمدي التعليمية . –



الندوة تصميم وإلقاء محاضرة في أساسيات تصميم الجمعيات التعاونية في إطار      2013  /17/12

 . 1السنوية لمديري الجمعيات بالكويت ، بفندق راديسون بلو ، قاعة دسمان 

بمدرسة السرة " التخطيط السليم لألثاث داخل المسكن "  إقامة محاضرة بعنوان              8/3/2015

 ، الكويت.المتوسطة بنات ، وزارة التربية

بمركز ابن الهيثم  ATD 2015 Briefالملتقى التدريبي الحضور والمشاركة في  7/10/2015

 للتدريب أثناء الخدمة.

شهادة شكر وتقدير من رئيس قسم التصميم الداخلي عن المشاركة في نشاط القسم  21/11/2016

 2016/2017للموسم الثقافي للعام الدراسي 

 /16:  14الفترة من 

2015 

 تحت اشراف" االدارة االيجابية للمشاريع"  الحضور و المشاركة في ندوة

 The big 5 Kuwait, Construction CPD Certification Service 

and events   

 27-25الفترة من 

/9/2016 

خالل  "Green products : Evaluation and Selection "ندوة 

  The Big 5 Kuwaitمعرض 

التصميم الداخلي لمشاركتي في نشاط القسم العلمي شهادة تقدير من رئيس قسم  21/11/2016

 2016/2017للموسم الثقافي للعام الدراسي 

 

 

 الخبرات في مجال النشاط الطالبي

13/10/2012        

 

بنات  –إقامة ورشة عمل تدريبية لعضوات الجمعية العلمية للتصميم الداخلي 

، حيث تم تدريب الطالبات عمليا على كيفية تطبيق  شركة أصباغ همبلبالتعاون مع 

التقنيات الحديثة لألصباغ وقد قمت باالشراف بنفسي على الطالبات وذلك في 

 معرض الشركة بالشويخ

التقنيات الحديثة لصباغة الدهانات "حاضرة وورشة عمل طالبية بعنوان إقامة م      27/11/2012

ة رئيس قسم التصميم الداخلي وتنفيذ الجمعية تحت إشراف : د. علي صالح النجاد "

 بنات والتي اشرف بريادتها –العلمية للتصميم الداخلي 

 4وذلك يوم األربعاء الموافق  1برحلة لطالبات مقرر تكنولوجيا خامات القيام  4/12/2013

ديسمبر إلى معرض الصناعات والبناء الثالث برعاية المهندس/ سالم مثيب األذينة 

 –وزير الدولة لشئون االسكان ووزير الدولة لشئون البلدية ، بفندق الجميرا 

    2013ديسمبر  2/5الكويت، ومدة المعرض  من 



 بالمعرض السنوي بمناسبة العيد الوطني و عيد التحريراالشتراك بأعمال للطالبات           9/2/2014

 بأرض المعارض  بمشرف.

، بالقاعة  المعرض الفني العام الرابع والثالثينالمشاركة بأعمال لطالبات في      5/2014/ 15 - 12

 بكلية التربية األساسية بنات. –المتعددة  األغراض 

إلى " مكتبة الكويت العامة "  (1برحلة لطالبات مقرر تكنولوجيا خامات )القيام  14/4/2016

 للتعرف على الطرق العلمية والعملية لعمل البحث العلمي 

مشترك مع د.  ( "1" معرض مشاريع طالبات مقرر أماكن عامة )القيام بعمل  20/4/2016

                   أحمد األنصاري عضو هيئة التدريس بالقسم العلمي 

لطالبات مقرر  " إعادة استخدام الصناديق الخشبية"اعداد ورشة عمل بعنوان  4/5/2017

( وذلك من منطلق الرؤية المستقبلية للتصميم المستدام والعمل 1تكنولوجيا خامات )

  Recycling designبمبدأ إعادة التدوير 

بالتعاون مع د. أحمد  (2بات مقرر سكني )عرض لمعايير تقييم  أعمال طالاعداد  9/5/2017

 األنصاري

 المشاركة بأعمال الطالبات في احتفاالت رايات الوطن 17/2/2017

 (1لطالبات مقرر تكنولوجيا خامات ) برحلة إلى " المكتبة الوطنية "القيام  13/10/2016

للمعارض التراثية والحرفية "  EXPO 965برحلة إلى " معرض اكسبو القيام  1/11/2016

 ( 2والمبدعين الكويتيين لطالبات مقرر تكنولوجيا خامات )

 " الفن اإلسالمي فن االستدامة "المشاركة بأعمال الطالبات في فعاليات معرض   21/4/2017

 بقسم التصميم الداخلي

مشاركة د. هياء القندي رئيسة الجمعية العلمية للتصميم الداخلي بعرض بعض  7/5/2017

 أعمال الطالبات في المعرض السنوي للجمعيات العلمية 

والمشاركة في معرض الجمعيات العلمية  رائدة الجمعية العلمية للتصميم الداخلي 17-18/4/2018

  2017/2018للعام الدراسي  الثالث والعشرون

 

 

 

 



 والمناقشةالخبرات في مجال التحكيم 

 تحكيم ملفات الترقيات والبحوث                                     

 فحص اإلنتاج العلمي

فحص وتحكيم اإلنتاج العلمي المقدم للترقية لمرتبة أستاذ مشارك ، تخصص رسم           7/1/2013

إدارة شئون المجلس العلمي وتصوير الخاص باللجنة الدائمة للترقيات العلمية ، 

 ، جامعة الملك عبد العزيز ، وزارة التعليم العالي ، المملكة العربية السعودية

للترقية  لمرتبة فحص اإلنتاج العلمي المقدم من سعادة الدكتور/  ايمان بدر المتقدمة  11/1/2017

 –، تخصص عام " اقتصاد منزلي " وتخصص دقيق التصميم الداخليأستاذ مشارك

 جامعة الملك عبد العزيز –اللجنة الدائمة للترقيات العلمية 

عبير عبدالعزيز عواد العواد،  فحص اإلنتاج العلمي المقدم من سعادة الدكتور/ 27/3/2017

"الفن والتصميم"،  ، تخصص عامالمتقدم للترقية لمرتبة "استاذ مشارك"

جامعة الملك  –العلمية  اللجنة الدائمة للترقيات –” ادارة تصاميم“تخصص دقيق 

 عبد العزيز

المتقدمة دنيا محمد رشاد بالطيب ،  فحص اإلنتاج العلمي المقدم من سعادة الدكتور/ 18/10/2017

"الفن والتصميم"، تخصص دقيق  ، تخصص عامللترقية لمرتبة "استاذ مشارك"

 لعزيزجامعة الملك عبد ا –اللجنة الدائمة للترقيات العلمية  –"تصميم داخلي" 

 

 تحكيم البحوث

  تحكيم مقياس سمات الشخصية الفنية للباحثة هيفاء سعد الصالل ببحث تحت عنوان  17/4/2014

)اتجاهات التنشئة الوالدية وعالقتها بسمات الشخصية الفنية لدى طلبة التصميم 

، والباحثة بمرحلة الدكتوراه في جامعة الخليج العربي الداخلي في دولة الكويت(

  بمملكة  البحرين تخصص تربية الموهوبين

 Terms and considerations  for Residential units"   تحكيم بحث 28/5/2015

at slums  " بمجلة اإلمارات للبحوث الهندسية[EJER]   جامعة  –كلية هندسة

 االمارات العربية المتحدة.



التاريخي لبعض األثار القاهرية من الفترة " تعديل الترتيب تحكيم البحث العلمي  2015نوفمبر 

والمقدم للنشر بمجلة الفنون والعلوم التطبيقية ، جامعة  المملوكية الشركسية"

 دمياط، ج. م. ع. 

" تنمية الواحات المصرية من منظور التوازنات تحكيم البحث العلمي  2016مارس 

والمقدم للنشر بمجلة الفنون والعلوم التطبيقية ، جامعة دمياط،    ج. االيكولوجية" 

 م. ع. 

التقنيات الرقمية الحديثة وارتباطها بمفهوم المتحف "تحكيم البحث العلمي 2016يوليو 

 ع ج. م.والمقدم للنشر بمجلة الفنون والعلوم التطبيقية ، جامعة دمياط، "االفتراضى

 المنزل تصميم في الخصوصية: الداخلي التصميم في التفاعل نظرية " تحكيم بحث 28/8/2016

 جامعة دمياط –بمجلة الفنون والعلوم التطبيقية "  األردني

 " تقنية التصوير التجسيمي الهولوجرام كمدخل إلثراء الفنون المرئيةتحكيم بحث 24/9/2016

 جامعة دمياط –بمجلة الفنون والعلوم التطبيقية " 

"التنمية النطاقية العرضية للخريطة المصرية كمدخل ايكولوجي تحكيم بحث  24/9/2016

 جامعة دمياط –بمجلة الفنون والعلوم التطبيقية " للتنمية الشاملة المستدامة لمصر

بمجلة الفنون والعلوم  "تطور التصميم الداخلي لمقار الحكم في مصر"تحكيم بحث  29/10/2017

 جامعة دمياط –التطبيقية 

 

 مراجعة كتب

 اسم الكتاب تأليف تاريخ

ا.مديحه محمود و ا.يحيى  2011

 مصطفى

" كتاب عمليات نجارة األثاث وتطبيقاتها "  

الصف الثالث الثانوي التعليم الفني، وزارة 

 التربية والتعليم. ج.م.ع

" كتاب الخامات واآلالت "  الصف الثالث  ا.محمد التهامي 2011

الفني، وزارة التربية الثانوي التعليم 

 والتعليم. ج.م.ع

 

 



 االشراف على الرسائل العلمية

 -أوال مرحلة الماجستير:

 عنوان الرسالة اسم الباحث تاريخ البحث مسلسل

دراسة مقارنه الهم رواد اتجاه االرت  دعاء اسماعيل اسماعيل 23/1/2006  .1

فى اوروبا " ART NOUVEAUنوفو"

 داخلى معاصرواالستفاده منها فى تصميم 

االساليب التصميميه والتكنولوجيه الحديثة  عبد الحمن محمود محمد 28/10/2007  .2

 فى المطبخ المعاصر

التصميم  الداخلى للمنشآت الهيكليه المؤقته  عبير صالح األمام 30/12/2007  .3

  بما يالئم البيئه السياحيه

اساسى من عناصر النسبه والتناسب كعنصر  شيرين يسري كمال 23/3/2008  .4

التصميم ومدى تأثيرها على التصميم 

  الداخلى فى الطراز االسالمي

المعايير المؤثرة فى تشكيل البنية االدراكية  منار علي ماهر     29/6/2008  .5

   للفرد وأثرها على التفضيل الجمالى لالثاث

اسس ومعايير تصميميه الجنحة االقامة  مصطفى أحمدهدير                                                28/12/2008  .6

    بالمستشفيات الخاصة بالطفل المصرى

اثر البيئه السيناويه على التصميم الداخلى  لبنى شاكر عبد الفتاح 24/2/2009  .7

               لفنادق االستشفاء بمنطقة عيون موسى

االسالميه نظم التهويه فى العمارة  سوزان محمد على  31/3/2009  .8

واالستفادة منها فى المعالجة التصميمية 

للفراغ الداخلى للمنتجعات السياحية فى 

      منطقة جنوب سيناء

استلهام معطيات التراث الشعبى بمنطقة  صالحإيمان أحمد  26/5/2009  .9

النوبه وتوظيفها فى مجال التصميم الداخلى 

  واالثاث للمسكن المعاصر فى أسوان       



الطراز االغريقى واالستفادة منه فى التصميم  مروة محمد عبد العزيز 23/1/2010  .10

        الداخلى لمتحف معاصر

المذهب االختزالي واثره في تصميم المسكن  محمد حسن محمد 13/3/2010  .11

   المعاصر

على اإلضاءة في التصميم الداخلي وتطبيقها  محمد عبد النبي عبد الجليل       24/3/2011  .12

      المنتجعات السياحية في منطقة  جنوب سيناء

التنمية المستدامة في التصميم الداخلي  أحمد عبد العظيم             20/3/2013  .13

      للمنشآت السياحية بمصر

بسمة محمود عبد العزيز  7/7/2014  .14

 أحمد

متطلبات تصميمية وتكنولوجية متقدمة في 

للمطاعم في التصميم الداخلي واألثاث 

            المنشآت تحت سطح الماء

 

 مرحلة الدكتوراة

 عنوان الرسالة اسم الباحث تاريخ البحث مسلسل

العالقة التفاعلية بين التصميم الداخلى  داليا فؤاد محمد عطيه                                    25/1/2009  .1

والعماره الخارجيه لبيوت الشباب ومدى 

             مالئمتها لظروف البيئه المحيطه

ارتباط مصادر اإلبداع في التصميم مدى  دعاء إسماعيل إسماعيل 8/6/2011  .2

     الداخلي واالثاث بالبيئة الطبيعية

فلسفة الفكر الرياضي في العمارة االسالمية  شيرين يسري كمال 8/5/2016  .3

وتوظيفها في التصميم الداخلي للمراكز 

 الثقافية المعاصرة 

 

 

 

 

 

 



 رسائل قمت بمناقشتها كعضو في لجنة الحكم والمناقشة

 

دراسة للتصميم الداخلي واألثاث في قصر البارون  وسام حسين قرني سعد 2008 /27/7  .1

 امبان كعمارة فريدة في مصر "دراسة تاريخية  

، ،كلية الفنون التطبيقيةرسالة ماجستير" وتحليلية

  جامعة حلوان.

رسالة  معالجات األسطح في حيز العمارة الداخلية هاجر نبيل منصور ابراهيم 27/3/2010  .2

جامعة  –ماجستير، قسم الديكور بكلية الفنون الجميلة 

 حلوان

 

 مجال الدورات التي اجتزتها

 المكان اسم الدورة تاريخ مسلسل

الفترة من   .1

28/7/2001- 

2/8/2001 

بمركز تنمية القدرات والتدريب  اعداد المعلم الجامعىدورة 

 جامعة حلوان ، ج.ع.مالمستمر، 

2.  9-12  /7/ 

2005     

" االتجاهات الحديثة  البرنامج التدريبى

               "فى التدريس 

بمركز تنمية القدرات والتدريب 

جامعة  حلوان، المستمر، 

          ج.ع.م  

بمركز تنمية القدرات والتدريب  "مهارات األتصال"البرنامج التدريبى  8/2005/ 4 – 1  .3

 ج.ع.مجامعة  حلوان، المستمر، 

" الساعات المعتمدة  البرنامج التدريبى 2006/ 3/ 9 – 8  .4

" 

بمركز تنمية القدرات والتدريب 

 جامعة  حلوان، ج.ع.مالمستمر، 

 .T.O.Tتدريب المتدرب  ورشة عمل 3-5/4/2008  .5

 Trainings of Trainers  باللغة(

 االنجليزية(           

International Information 

Rescores Center "Reseau 

Pensant",  Cairo 

6.  30 /3- 

23/6/2008 

مناهج بحث والكتابة االكاديمية ، كلية 

 االداب، )باللغة االنجليزية(

        "The Academic 

Research Writing" Course,  

Cairo University Center 

for Foreign Languages 

and Professional 

Translation 



7.  21-22 /1/ 

2009   

 " نظم االمتحانات " البرنامج التدريبي 

 

بمركز تنمية القدرات والتدريب 

 المستمر، جامعة حلوان، ج.ع.م

8.  24 – 

25/1/2009 

 " تقييم الطالب"   البرنامج التدريبي

 

بمركز تنمية القدرات والتدريب 

 المستمر، جامعة حلوان

9.  28-29 /1/ 

2009 

" ادارة الفريق  البرنامج التدريبي

 البحثي" 

 

بمركز تنمية القدرات والتدريب 

 المستمر، جامعة حلوان

 " حقوق الملكية الفكرية "         13/4/2010  .10

 

مركز تكنولوجيا األثاث، العاشر 

من رمضان، وزارة التجارة 

والصناعة، قطاع التنمية 

 التكنولوجية

11.  19-20 

/9/2010   

" معايير جودة  البرنامج التدريبي

 التدريس " 

بمركز تنمية القدرات والتدريب 

 المستمر، جامعة حلوان

 سلوكيات المهنة " " البرنامج التدريبي 20-21/4/2011  .12

 

بمركز تنمية القدرات والتدريب 

 المستمر، جامعة حلوان

"المشروع البحثي  البرنامج التدريبي   11-12/5/2011  .13

 التنافسي" 

بمركز تنمية القدرات والتدريب 

 المستمر، جامعة حلوان

 "االدارة الجامعية "  البرنامج التدريبي 22-23/5/2011  .14

 

بمركز تنمية القدرات والتدريب 

 ، ج.م.عالمستمر، جامعة حلوان

    ICDLحاصلة على شهادة      2011  .15

16.  20 – 24 /5/ 

2012 

) اإلنجاز األجل في الوقت األقل دورة 

The Best doing in less time ) 

 

مركز القياس و التقويم و التنمية 

الهيئة العامة للتعليم  –المهنية 

 التطبيقي و التدريب. دولة الكويت

17.  6 - 10 

/4/2014   

التصميم ثالثي األبعاد باستخدام دورة " 

SketchUp " 

بمركز القياس والتقويم والتنمية 

المهنية ، الهيئة العامة للتعليم 

 التطبيقي والتدريب، دولة الكويت 



18.  27 – 29 /4/ 

2014    

 " فن التعامل مع الطلبة "  دورة

 

بمركز القياس والتقويم والتنمية 

المهنية ، الهيئة العامة للتعليم 

 التطبيقي والتدريب دولة الكويت

الفترة من   .19

4/10/2015  :

13/10/2015 

القياس والتقويم والتنمية بمركز   " SPSSالتحليل اإلحصائي  دورة "

المهنية ، الهيئة العامة للتعليم 

 التطبيقي والتدريب

الفترة من   .20

25/10/2015 

:28/10/2015 

" تقييم العروض الفنية والمالية دورة 

 للمشاريع االستثمارية " 

والتنمية بمركزالقياس والتقويم 

المهنية ، الهيئة العامة للتعليم 

 التطبيقي والتدريب

 27–25من   .21

 2016سبتمبر 

 Green products "حضور ندوة 

: Evaluation and Selection"  

 The Big 5خالل معرض 

Kuwait 

 27-25من   .22

 2016سبتمبر 

 Optimizing the "حضور ندوة 

correlation between public 

health and sustainable 

buildings"  

 The Big 5خالل معرض 

Kuwait 

 16 -14من   .23

 2016نوفمبر 

Participation in  ” Heading 

Global 2016 Conference” 

 The Big 5خالل معرض 

Kuwait 

 22-21من   .24

 2016ديسمبر 

" تعلم أساسيات الرسم إتمام دورة 

 عاالليستريتور " 

 بمركز القياس والتقويم والتنمية

المهنية ، الهيئة العامة للتعليم 

 التطبيقي والتدريب

فبراير  21 – 19  .25

2017 

بمركزالقياس والتقويم والتنمية  "  Office 365إتمام دورة " 

المهنية ، الهيئة العامة للتعليم 

 التطبيقي والتدريب

تصميم Office Mix "  ورشة عمل  18/5/2017  .26

الدروس التفاعلية في بيئة الفصل 

 " الدراسي

بورشة الحاسوب وتحت رعاية 

 .عميد كلية التربية األساسية

للتطوير  Cموديل دورة تدريبية " 22/11/2017  .27

 البشري والمؤسسي "
مكتب ضبط الجودة واالعتماد 

األكاديمي بالتعاون مع مركز 

 القياس والتقويم والتنمية المهنية



باستخدام  دورة"الرسم 4-7/3/2018  .28

AUTOCAD "مستوى أول 
مركز ابن الهيثم للتدريب أثناء 

 الخدمة

 

 مجال اللجان األكاديمية

 

 2012/2013كلية التربية األساسية  –مقرر لجنة البرامج والشئون العلمية ، قسم التصميم الداخلي  −

كلية التربية األساسية ،  –مقرر لجنة ضبط الجودة واألعتماد األكاديمي ، قسم التصميم الداخلي  −

2011/2012 

منسق قسم التصميم الداخلي بلجنة التوأمة بين كلية التربية األساسية وجامعة هل البريطانية  −

2012/2013 

 الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان عضو بلجنة البيئة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، كلية −

 ن التطبيقية ، جامعة حلوانعضو بلجنة المعارض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كلية الفنو −

 1981عضو بنقابة مصممى الفنون التطبيقية منذ عام  −

 IAPSعضو بالمنظمة الدولية لخدمة االنسان والبيئة  −

 خاصة بابحاث ومقاالت العمارة االسالمية ARCHNETعضو بالشبكة االلكترونية  −

 عضو بلجنة الجودة واالعتماد ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان −

 عضو اللجنة الثقافية للدراسات العليا والبحوث، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان −

 2015 /2014مقرر لجنة البرامج والشئون العلمية ، قسم التصميم الداخلي للعام الدراسي  −

 ب، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريعضو لجنة تطوير البرامج والمناهج بكلية التربية األساسية −

جامعة  –كلية هندسة   [EJER]عضو هيئة تحكيم البحوث بمجلة اإلمارات للبحوث الهندسية  −

 االمارات العربية المتحدة 

المملكة  -جامعة الملك عبد العزيز –عضو هيئة فحص االنتاج العلمي للجنة الدائمة للترقيات العلمية  −

 العربية السعودية

 الجمعية العلمية للتصميم الداخلي، قسم التصميم الداخلي، كلية التربية األساسية ةرائد −

 


