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 القاهرة. –المعادي  – م1952مواليد أ.د/ محمد علي حسن زينهم    
 ـ جامعة حلوانبكلية الفنون التطبيقية  قسباأل ورئيس قسم الزجاج أستاذ   

E-mail: zana3r@hotmail.com 
Website: a3regypt.com 

 +0227632808 -ف:+ 27632215 -ت :
 

  م. ـ الزخرفة التطبيقية )زخرفة ـ زجاج ـ اعالن(1976التطبيقية بكالوريوس الفنون 
  م. اثر الفنون المســــيحية علق القيم الوةيفية فم ت ــــميم الزجاج المعا ــــر وعالقت  1982ماجســــتير الفنون التطبيقية عام

 بالعمارة الدينية المسيحية.
  وتكنولوجيا الزجاج المعماريم.ت ميم 1989دكتوراه فم الفلسفة من االتحاد السوفيتم السابق عام 
  م.1994أستاذ مساعد عام 
  م. فم تكنولوجيا وأساليب طرق إنتاج.1999أستاذ عام 

 .استشاري(          عضو نقابة الفنانين التشكيليين( 
 .استشاري(   عضو نقابة م ممم الفنون التطبيقية( 
 .عضو جمعية األثريين العرب 
  والتعليم.سفير التعليم الفنم بوزارة التربية 
 (لجنة العمارة والفنون)ومقرر  عضو رابطة الجامعات اإلسالمية. 
 بالمجلس األعلق للجامعات عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين. 
  متفرغ بجامعة حلوان.أستاذ  
  .رئيس الجمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية 
  التحرير) مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية(.المشرف العام ورئيس 
  رئيس مجلس إدارة مركزA3R .للتجميل المعمارى والترميم 
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 المؤلفات:
 فم مجال البيئة، الفنون، العمارة والزجاج من أهمهما: مؤلفاتل   

 المؤلفات:
 تاريخ اإلصدار جهة النشر عنوان المَؤَلف

 م1992 كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان تكنولوجيا الخامات السيليكانية. .1

 م1993 كلية التربية النوعية ـ بنها  التذوق وتاريخ الفن.  .2

 م1994 كلية التربية النوعية ـ كفر الشيخ  دراسات فم المتاحف والمعارض المدرسية. .3

الهيئة الم رية العامة للكتاب ـ سلسلة األلف  تكنولوجيا فن الزجاج.  .4
 م1995 كتاب 

 م1996 وزارة الثقافة ـ العالقات الثقافية الخارجية    ستائر الضوء "الزجاج والمشربية" ـ مشترك.  .5
األزهر الشـــريف متحف الفنون اإلســـالمية من ع ـــر  .6

 م1999 الهيئة الم رية العامة للكتاب الفاطميين إلق ع ر حسنم مبارك. 

التوا ل الحضاري للفن اإلسالمم وتأثيره علق فنانم  .7
 م2001 وزارة الثقافة ـ العالقات الثقافية الخارجية ـ القاهرة  عربي، إنجليزي.الع ر الحديث. 

 - 2005 –م 2002 كلية الفنون التطبيقية  - جامعة حلوان دراسات فم البيئة والفن. الفرقة الثالثة .8
2012 

جد " الثوابت والمتغيرات فم التطوير فن عمارة المســــــا .9
 عربي، إنجليزي.والترميم". 

 م2006 مؤسسة روزاليوسف ـ القاهرة. 

 2014 كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان دراسات وعلوم بيئية الفرقة الثالثة .10
 2014 كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان نقد وتذوق فنق الفرقة الثالثة .11
–الم ــرى القديم –الفرقة األولق )البدائق تاريخ الفن  .12

 2014 كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان البيزنطق(–حضارة مابين التهرين 

الع ـــــــــــــور  –تـــاريخ الفن الفرقـــة الثـــانيـــة )اإل ريقم  .13
 2016 كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان اإلسالمم( -الرومانسكم –الوسطق 

 2016 كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان )الحديث والمعا ر(رابعة تاريخ الفن الفرقة ال .14
 2016 كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان دراسات وعلوم بيئية الفرقة الرابعة .15
 2018 كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان موسوعة تاريخ الفن )الحديث والمعا ر( .16

 
 والدولية    المحلية المعارض

تاريخ  المعرضمكان  المعرض
 المعرض

 م1978 القاهرة _ م ر المعرض األول بقاعة إخناتون. .1
 م1979 القاهرة _ م ر المشاركة فم معرض الشباب العام جائزة ثانية. .2
 م1980 القاهرة _ م ر المشاركة فم معرض الشباب العام جائزة أولق. .3
 م1983 القاهرة _ م ر معرض خاص بكلية الفنون التطبيقية  الة العرض. .4
 م1983 القاهرة _ م ر معرض خاص بالمركز الثقافم األسبانم. .5
 م1984 القاهرة _ م ر معرض خاص بالمركز الثقافم الفرنسم. .6
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 م1987 موسكو معرض خاص بالمركز الثقافم الم ري. .7
 م1988 باالتحاد السوفيتم. معرض خاص متنقل. فم كل من مدن ) طشقند، ليننجراد، طاجكيستان( .8
 م1989 طشقند خاص بالمركز اإلعالمم الم ري.معرض  .9

 م1989 طشقند مشاركة فم المعرض الدولم للت ميم والتكنولوجيا، جائزة أولم ت ميم. .10
 م1991 القاهرة _ م ر معرض خاص بكلية الفنون التطبيقية،  الة العرض الكبرى. .11
 م1992 القاهرة _ م ر المشاركة فم معرض أعضاء هيئة التدريس، كلية الفنون التطبيقية. .12
 م1993 القاهرة _ م ر المعرض األولمعرض األستاذ وتالميذه، كلية الفنون التطبيقية.  .13
رؤية معا ــــــرة للون والشــــــكل فم الزجاج معرض فردى، كلية الفنون التطبيقية،  ــــــالة  .14

 م1994 القاهرة _ م ر العرض الكبرى.  

 م1994 القاهرة _ م ر الثقافم اإليطالم بالقاهرة. معرض سحر الزجاج خمسة فنانين فم الزجاج، المركز .15
 م1996 القاهرة _ م ر معرض اسالميات فن الزجاج. قاعة العرض الكبرى ـ كلية الفنون التطبيقية .16
 م1997 القاهرة _ م ر معرض خاص بقاعة الدكتور رجب، فن الزجاج.  .17
 م1997 القاهرة _ م ر المعرض الثانم. معرض األستاذ وتالميذه، كلية الفنون التطبيقية. .18
معرض فن الزجـاج " مجســـــــــــــمــات ومســـــــــــــطحــات " قـاعـة العرض الكبرى بكليــة الفنون  .19

 م2000 القاهرة _ م ر التطبيقية.

 م2001 بفيينا، النمسا معرض لوحات زيتية مستوحاة من البيئة الم رية فم قاعة " استرا ". .20
التراث اإلسالمم بمركز العالقات معرض الفنان الم ري المعا ر واستلهام  .21

  م 2002 القاهرة _ م ر الثقافية الخارجية، وزارة الثقافة.

  م 2002 القاهرة _ م ر المعرض الثالث. الفن".التراث فم معرض األستاذ وتالميذه " البيئة و  .22

بالمركز الثقافم الم ري  معرض التوا ل الحضاري للفن الم ري. .23
 م2003 بروما.

 م2003 أسبانيا. الفنون العربية اإلسالمية علق الفنون الغربية المعا رة. معرض تأثير .24
 م2005 أسبانيا. –مدريد  معرض الفن الم ري المعا ر. .25
معرض خمسة من ستة وسبعين معرض لخمسة من األساتذة فم تخ  ات  .26

الزجاج، النحت، المعادن، الخزف، الطباعة ــــــــــــــــــــــــــ قاعة عرض كلية الفنون 
 التطبيقية.

 م2006 رة _ م رالقاه

 م2006 القاهرة _ م ر معرض الضوء واللون فم الزجاج. .27
 م2006 القاهرة _ م ر معرض الحاضر والمستقبل فم الزجاج. كلية الفنون التطبيقية. .28
 2008 القاهرة _ م ر الزجاج بين الواقع والمستقبل. كلية الفنون التطبيقية .29
 2009 القاهرة _ م ر رؤى زجاجيةمعرض  .30
 2009 القاهرة _ م ر الهامات بالخطمعرض  .31
معرض خمسة من ستة وسبعين معرض لخمسة من األساتذة فم تخ  ات  .32

الزجاج، النحت، المعادن، الخزف، الطباعة ــــــــــــــــــــــــــ قاعة عرض كلية الفنون 
 المعرض الثانم التطبيقية.

 2011 القاهرة _ م ر

 2013 القاهرة _ م ر معرض الزجاج والخزف. .33

المعرض الم احب للمؤتمر الدولق الرابع لرابطة الجامعات اإلسالمية "رؤية  .34
 إسالمية مستحدث "

 –الجزائر  –قسنطين  
جامعة األمير عبد 

 القادر
2014 

 2015 مكتبة القاهرة  الفن اإلسالمم فق ثوب جديد .35
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 المعرض الدولق الخامس ل ناعة وتكنولوجيا الزجاج والواجهات والنوافذ .36
مركز القاهرة الدولم 

 Glassللمؤتمرات 
world 

2015 

 2015 شرم الشيخ إبداعات حضارية )قاعة المؤتمرات جولق فيل( .37
 2016 القاهرة _ م ر كلية الفنون التطبيقية(إبداعات زجاجية )قاعة العرض  .38
 2016 األق ر )فنون جميلة( 1معرض رؤي حضارية  .39
 2016 القاهرة _ م ر الفنون التطبيقية(كلية )قاعة العرض  2معرض رؤي حضارية  .40
 2017 القاهرة _ م ر المعرض الدولم لل ناعات اليدوية )أرض المعارض بمدينة ن ر( .41
 2017 القاهرة _ م ر أشراقات إسالمية )متحف ق ر محمد علم بالمنيل( .42
 2017 القاهرة _ م ر كلية الفنون التطبيقية(نغمات علق أوتار الزجاج )قاعة العرض  .43
 2017 القاهرة _ م ر معرض فكرة )متحف محمود مختار( .44
 2018 القاهرة _ م ر كلية الفنون التطبيقية(األستاذ وتالميذه )قاعة العرض  .45
 2018 القاهرة _ م ر كلية الفنون التطبيقية(معرض لمسات زجاجية )قاعة العرض  .46
 2018 القاهرة _ م ر معرض شعبيات )بيت السناري( .47

 
 م":7201م إلى 1988األبحاث العلمية المنشورة محليًا ودوليًا "أكثر من ستون بحثًا إبتداءًا من 

تاريخ  جهة النشر عنوان البحث
 النشر

اســــتخدام الزجاج الملون فم أعمال فنية بأســــاليب حديثة، المجلد الخامس  -1
  السابق اوزبكستان، طشقند السوفيتماالتحاد  )باللغة الروسية( أكاديمية البحث العلمم والتكنولوجية.

1988 
ابتكار أســـــاليب جمالية تكنولوجية للمســـــطحات الزجاجية الســـــتخدامها فم  -2

)باللغة  العمارة الداخلية، مجلة بحوث الزجاج والســـــــــــــيراميك، المجلد الثامن.
 الروسية(

 1989 موسكوالسابق ،  االتحاد السوفيتم

الملون واســـــــتخدام  كأســـــــقف لتقليل الضـــــــوء فم  تاج زجاج الســـــــيليكاتإن -3
 العمارة الداخلية، المجلد الحادي عشر فم بحوث العمارة ومواد التشييد والبناء.

 )باللغة الروسية(
  السابق ـ  طشقند االتحاد السوفيتم

1989 

إمكانية الح ــــــــــــول علق نوعيات من الزجاج المســــــــــــط  الملون ل عمال  -4
المنخفضــــــــــــة، المجلد األول، أكاديمية البحث العلمم  الفنية فم درجات الحرارة

 )باللغة الروسية( والتكنولوجيا.
  السابق اوزبكستان، طشقند االتحاد السوفيتم

1989 

الفسيفساء الشفاف واستخدام  فم أعمال فنية مسطحة ومعالجت  بالوسائل  -5
 . )باللغة الروسية(الحرارية، مؤتمر الت ميم والتكنولوجيا األول

 1998 طشقند ،السابق االتحاد السوفيتم

إنتاج وت ــــنيع زجاج البورســــيليكات المســــط  الملون بالخامات الم ــــرية  -6
 1990 كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان _ القاهرة وتوةيف  فم المنتجات الفنية المعالجة كيميائيا.

ة ذات الطابع استخدام الخامات البيئية الم رية فم إنتاج التحف الزجاجي -7
 1990 جامعة عين شمس _ القاهرة الشعبم.

غالل فاقد الزجاج المســـط  من الم ـــانع الم ـــرية فم إنتاج وحدات اســـت -8
 1990 جامعة عين شمس_ القاهرة إضاءة شعبية باستخدام المشعل.

 1990 القاهرةجامعة عين شمس _  الجمالية والوةيفية لت ميم أكواب شراب زجاج األطفال. تاالعتبارا -9
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معـالجـة بعض جوانـب الق ـــــــــــــور فم تـدريس مـادة تكنولوجيـا بـالكليـات  -10
  جامعة المن ورة العلمية خا ة كلية الفنون التطبيقية.

1994 
إعادة تدوير مخلفات الزجاج الســتغاللها فم بعض المجاالت ال ــناعية  -11

 1994 جامعة عين شمس _ القاهرة والفنية.

تكنولوجيا فن الزجاج فم ت ــــميم قباب المســــاجد الحديثة االســــتفادة من  -12
 1995 االسكندرية فم م ر.

االســــــتفادة من تأثير عن ــــــري الكوبالت والكروم علق الزجاج الم ــــــنع  -13
  كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان _ القاهرة محليا الستخدام  فم النحت الزجاجم.

1995 
علق األعمال الزجاجية الج ـــــــــــــية وطريقة التغيرات المناخية وتأثيرها  -14

 1997 جامعة عين شمس _ القاهرة الوقاية والعالج، المؤتمر القومم الخامس، معهد الدراسات والبحوث البيئية.

 –تــأثير فن الزخرفــة اإلســـــــــــــالميــة علق الفنون األوروبيــة " النهضــــــــــــــة  -15
 المدارس الفنية الحديثة. –االستشراق 

مركز األبحاث والفنون اإلسالمية ـ أرسيكا ـ 
 دمشق، سوريا

 
1997 

االســــــــــتفادة من األســــــــــاليب العلمية فم ترميم األعمال الفنية فم العمارة  -16
اإلســــالمية تطبيقا علق مكتب علم باشــــا مبارك بوزارة التربية والتعليم " ق ـــر 

 األميرة فائقة هانم سابقا".

ية ـ أرسيكا ـ مركز األبحاث والفنون اإلسالم
 دمشق، سوريا

 
1997 

فن الزجاج الملون بين األ الة والمعا رة فم العمارة الم رية. المؤتمم األول  -17
 للفنون 

 1998 المملكة األردنية الهاشميةجامعة اليرموك" "

 1998 القاهرة األساليب العلمية والفنية للترميم الدقيق. اآلثاريين العرب -18
تكنولوجم جديد فم المحافةة والترميم " أســـاليب إعادة تجديد األزهر نحو اتجاه  -19

 بين األ الة والمعا رة.
 ندوة عمارة المساجد

 المملكة العربية السعودية
1999 

أســــاليب حديثة لترميم فتحات الزجاج الج ــــم " تطبيقا علق قبة المجاز القاطع  -20
 بال حن الفاطمم ل زهر الشريف.

 1999 بيقية، جامعة حلوان _ القاهرةكلية الفنون التط

 1999 كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان  القاهرة الحفر علق الزجاج ودوره فم رفع قيمة المنتجات الزجاجية اليدوية. -21
الت ـــميم وتأثيره علق الســـجاد والكليم، بحث مقدم للندوة الدولية للســـجاد  -22

 اإلسالمم.التقليدي والكليم فم العالم 
 مركز األبحاث والفنون اإلسالمية ـ أرسيكا ـ

 1999 تونس

االســــــــــتفادة من األســــــــــاليب الحديثة فم ترميم فتحات الزجاج الج ـــــــــم  -23
 2000 ـ القاهرة  األثاريين العرب بمسجد السيدة زينب.

إنتاج نوعيات من الزجاج الملون بالخامات الم ــــــــرية الســــــــتخدامها فم العمارة  -24
 ية والخارجية. )باللغة اإنجليزية(الداخل

 Glass processing days 2001  فنلندا 

 2001 فنلندا Glass processing days  ت ميم الزجاج المعا ر فم م ر. )باللغة اإنجليزية( -25
األســــــــس التكنولوجية للترميم الدقيق بقبة الخديوي محمد توفيق بمســــــــجد  -26

 2001 األثاريين العرب السيدة زينب.

 2002 المؤتمر الدولم لعمارة ال حراء ـ السعودية األساليب التراثية والتقنيات الحديثة وتأثيرهما علق عمارة ال حراء. -27
 2002 األثاريين العرب ترميم الزجاج الج م بمتحف األمير محمد علم بالمنيل. -28

إنتاج الملونات االســــــــــتفادة من شــــــــــبكات المعلومات وامكانيات العلم الحديث فم -29
الزجــاجيــة بخــامــات م ــــــــــــــريــة. نــدوة البحــث العلمم والتطوير التكنولوجم فم العــالم 

 العربم.
 2002 االمارات -الشارقة 

االســــــــــــتفادة من األســــــــــــاليب العلمية للترميم الدقيق فم التطبيق علق األســــــــــــقف  -30
 والفتحات الزجاجية الج ية بالمدرسة االقبغاوية، ندوة عمارة المساجد.

 2002 السعودية

 2003 أسبانيا تأثير الفنون العربية اإلسالمية علق الفنون الغربية المعا رة. -31
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 2003 10انتربيلد  التقنيات الحديثة فم إعادة تأهيل وتطوير العمارة التراثية -32
 2003 األثاريين العرب اإلبداع التراثم وتأثيره علق عالمية الفن. -33
وترميم و ــيانة قبة ضــري  اإلمام الحســين رضــم ا  عن  دراســة لعالج  -34

 2003 األثاريين العرب بالقاهرة.

 2004 10انتربيلد  تكنولوجيا األسقف والقباب الزجاجية وتأثيرها علق العمارة.  -35
 2004 األثاريين العرب الشكل الفنم للحروف العربية وتأثيرها علق شخ ية بول كلم الفنية. -36
 معالجة جوانب الق ــــــــــور فم تدريس مادة التكنولوجيا بالكليات العملية.  -37

 2004 جامعة عدن –اليمن  المؤتمر العام لتطوير التعليم العالم جامعة الدول العربية

ت ـــــــــنيع زجاج البورســـــــــيليكات الملون بالخامات الم ـــــــــرية مؤتمر أيام  -38
 2005 اإنجليزية()باللغة  فنلندا –تمبرا  المعالجة الزجاجية.

 2005 12انتربيلد  تجميل الواجهات المعمارية بتقنيات الزجاج الحديثة -39
إعادة ترميم وتأهيل ســـقف الزجاج المعشـــق بالر ـــاص بنك م ـــر الفرع -40

 2005 األثريين العرب الرئيسم. 

تقنيات الزجاج والبالطات المزججة فم ت ـــــــــــــميم الواجهات المعمارية  -41
 2006 ال ين الم رية.

مكانية العلم الحديث فم ت ـــــــميم الواجهات  -42 تأثير شـــــــبكات المعلومات وا 
 2006 13انتربيلد  الزجاجية المعمارية.

معالجة الق ــــــــــــور فم األداء العلمم لمادة الت ــــــــــــميم والتكنولوجيا بكلية الفنون  -43
 التطبيقية. 

 2006 دمشق 

الحرف اليدوية وكيفية تطويرها واالســــــــتفادة منها فم العمارة العربية ذات الطابع  -44
 السياحم. 

 2006 السعودية

تقنيات الزجاج والبالطات المزججة واالســــــــــــــتفادة منها فم ت ــــــــــــــميم الجداريات  -45
 )باللغة اإنجليزية(المؤتمر الدولم للزجاج  والواجهات المعمارية الم رية

 2006 إنجلترا

تكنولوجيا الطالءات الزجاجية واالســــــــــــتفادة منها فم ترميم األســــــــــــقف والفتحات  -46
 الزجاجية األثرية بم ر

 2007 فلندا

)بـــاللغـــة  Glass processing days الحـــداثـــة فم م ــــــــــــــر دزجـــاج مـــا بعـــ - 47
 اإنجليزية(

 2007 شنغهاى ) ال ين(

 2007 انتربيلد  تقنيات وت ميم زجاج عمارة ما بعد الحداثة فم م ر - 48
)بــاللغـــة  إعــادة تــدوير مخلفــات الزجــاج واســــــــــــــتغاللهــا فم إنتــاج التحف الفنيــة -49

 اإنجليزية(
 2007 فرنسا

"أحمد البدوي" بالمســــــجد  اتجاه علمم وتفنم للترميم الدقيق بقبة ضــــــري  ســــــيدي -50
 األحمدي بطنطا.

 2007 األثاريين العرب

الفتحات الزجاجية المعشـــــقة باألخشـــــاب رؤية معا ـــــرة إلعادة ترميم و ـــــيا ة  -51
 "سكينة" رضم ا  عنها. وتوةيفها بمسجد السيدة

 2007 األثاريين العرب

 2007 رابطة الجامعات اإلسالمية الفنون اإلسالمية و تأثيرها علق الفنون الغربية و المعا رة -52
المرتبطــة بــالتراث الزجــاج والمشــــــــــــــربيــة دالالت تراثيــة مــاديــة للحرف التقليــديــة  -53

 المعماري.
 2007 سوريا

"قضايا  كلية الفنون التطبيقيةب الدولق األول مؤتمرال الزجاج الذكم وأثره علق العمارة العربية. -54
 الت ميم فم األلفية الثالثة"

2008 

االســـــــتفادة من تراب االســـــــمنت فم انتاج زجاج البورات الملون واســـــــتخدام  فم  -55
  األرضيات الزجاجية اإليبوكسية.

 2008 سلوفاكيا ESG 2008  مؤتمر 
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 ESG 2008  2008إنجلترا  النةم اآللية للواجهات الزجاجية بالعمارة الذكية. -56
من نةم اإلنشـــاء المتقدمة فق إحياء الرمزيات الشـــعبية فق  تجارب فق األســـتفادة-57

 .القباب الزجاجية ذات البحور الكبيرة
 2009 تركيا-  SERES مؤتمر

 2010 ألمانيا - ESG 2010المؤتمر العاشر   تكنولوجيا الواجهات الزجاجية الفنية -58
 نعاء ـ  -المؤتمر الثانم للعمارة والفنون اإلسالمية   الفن اإلسالمم إبداعًا تراثيًا أثر علق الفن الحديث -59

 اليمن
2010 

 ـ IAHSالمؤتمر العالمم لعلوم وتكنولوجيا العمارة  . تقنيات جديدة لت ميم البالطات المزججة المعمارية 60
 أسبانيا

2010 

ـــــــــــــــــ رؤية معا ــــرة إلعادة ترميم و ــــيانة الفتحات الزجاجية المعشــــقة باألخشــــاب 61 ـ
 بمسجد السيدة سكينة رضم ا  عنها.وتوةيفها 

 2010 األثاريين العرب ـ الجماهيرية الليبية

.اتجاه علمم وتقنم للترميم الدقيق لقبة ضـــــــري  ســـــــيدي "أحمد البدوي" رضـــــــم ا  62
 عن 

 2010 األثاريين العرب ـ الجماهيرية الليبية

فم إنتاج البالطات  . إعادة تدوير مخلفات الزجاج المسط  الم ري واالستفادة منها63
 الفنية المزججة للواجهات واألرضيات المعمارية

 إستراليا
PAC RIM 9 

The 9th International meeting of pacific 

Rim ceramic societies 

2011 

. أنتاج نوعيات من الزجاج الم ري ت ل  للبالطات الزجاجية النحتية فم درجات 64
 حرارة منخفضة

 تركيا

SERES 11 2011 

 تركيا األساليب التكنولوجية المتطورة وتأثيرها علق المنشآت المعمارية الزجاجية .65

IAHS World Congress on Housing 

Sciences 

Istanbul, Turkey 
2012 

المؤتمر الرابع  عشر دراسات فم آثار الوطن العربم  عمارة القدس ومكانتها فم الفنون اإلسالمية .66
 المغرب - العرب األثاريين

2012 

الخزف والفخار بمنطقة الفسطاط )بم ر القديمة( كيفية تطويره ليعود بالفائدة . 67
 اإلقت ادية ويسهم فم التنمية السياحية بم ر

_  مؤتمر طهران الدولم حول الفنون والحرف اليدوية
 إيران

2013 

 2013 ) زة( رابطة الجامعات اإلسالمية عليها.حضارة إسالمية( يجب المحافةة  -تاريخ  -. القدس ) عمارة 68
شكاليات أعمال ال يانة  عشر سادسالمؤتمر ال الترميم الدقيق واإلتجاهات الحديثة فق التطوير بالمساجد والمدارس األثرية بم ر .69

 األثاريين العربوالرقم ل ثار والمدن والمبانق التراثية 
 المغرب -

2013 

كمصدر لتصميم العمارة  البنائية من الطبيعةدراسة لبعض النظم .70

  اإلسالمية
  والفنون اإلسالمية المؤتمر الدولق الرابع للعمارة

 )الجزائر(
2014 

 ESG2014 2014 –إيطاليا  اعتبارات لتدريس تصميم العمارة الزجاجية التفاعلية بمصر.71 
الملون للبالطات الزجاجية النحتية  .إنتاج نوعيات من الزجاج المصرى72

 فى درجة حرارة منخفضة
 Journal of Applied arts and science 2015مجلة 

 بمصر بكلية الفنون التطبيقيةاعتبارات لتدريس تصميم العمارة الزجاجية .73

 
 2015 دمياط -المؤتمر الرابع لكلية الفنون التطبيقية 

 2016 جامعة شيفلد –بإنجلترا  ESG 2016مؤتمر تفعيل تقنيات الحفر على الزجاج في الواجهات المعمارية بمصر .74
فلسفة ورمزية اللون فى الفنون التطبيقية وتأثيره على القيمة الوظيفية فى  .75

 العمارة الدينية
 The XIII Conferenzaمؤتمر اللون بإيطاليا 

del Colore 2017 
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 اإلشراف العلمي على الرسائل:

 الجامعة التاريخ عنوان الرسالة الدارس م

تطبيق األســــــس العلمية للحفر الكيميائم فم ت ــــــميم مةهر أســــــط   أحمد محمد عبد النبم حماد .1
 "ماجستير"المنتجات الزجاجية  

 
 جامعة حلوان 1996

ـــد  .2 أمجـــد محمـــد حســـــــــــــنق عب
 الحليم

إنتاج بالطات البناء الزجاجية بخامات محلية الستخدامها فم العمارة 
 "ماجستير"الحديثة. 

 
 جامعة حلوان 1996

نهـــال عبـــد الجواد محمـــد أبو  .3
 الخير

 -اســــــتخدام األعمدة والخيوط الزجاجية من مخلفات الزجاج "  ــــــودا
 "ماجستير"جير " فم األشغال الفنية. 

 
 جامعة حلوان 1996

4. 
ــــــد الغنم  ــــــاء أحمــــــد عب هن

 القزاز 

المتطلبات التكنولوجية الســــــــــــــتخدام الخامات المحلية فم إنتاج 
الزجاج المســـــــــــط  الملون مع التطبيق فم العمارة المعا ـــــــــــرة. 

 "ماجستير"

 
1997 

 جامعة حلوان

 إبراهيم بدوي إبراهيم  .5
االســــتفادة من األســــس العلمية والفنية فم ترميم وحفة و ــــيانة 

الج ـــــم تطبيقا علق نماذج مختارة بق ـــــر محمد علم الزجاج 
 "ماجستير" بالمنيل.

 
1998 

 جامعة حلوان

 هشام عبد الرحمن محمد  .6
دراســـــــــة تجريبية الســـــــــتخدام الملونات الزجاجية الم ـــــــــنعة من 
خامات محلية وتطبيقها فم ت ـــميم مةهر األســـط  الزجاجية. 

 "ماجستير"

 
2000 

 جامعة حلوان

7. 
ـــــــة خـيـري  يـوســـــــــــــــف فـتـحـي

 الشامم

االســـتفادة من الحاســـب اآللم فم تعليم مدركات الرســـم التنفيذي 
للمنتجــــات الزجــــاجيــــة المجســــــــــــــمــــة لطالب المــــدارس الثــــانويــــة 

 "ماجستير"ال ناعية. 
 جامعة حلوان 2000

ــــدين عبــــد  .8 نفين ســــــــــــــعــــد ال
 الرحمن 

دراسة تحليلية لفن الزجاج الفرعونم واالستفادة منها فم ت ميم 
 الزجاج اليدويمنتجات 

 
 جامعة حلوان 2002

نتاج الزجاج النحتم  ياسر سعيد محمد بنداري .9 تأثير اســــــــتخدام أفران الغاز فم ت ــــــــميم وا 
 "ماجستير"للعمارة الداخلية. 

 
 جامعة حلوان 2002

أحمــــد البكري محمــــد عبــــد  10
 الرازق

 االســــتفادة من القيم الجمالية للخط العربم فم ت ــــميم القواطيع
 "ماجستير"الزجاجية للعمارة المعا رة بم ر. 

 
 جامعة حلوان 2003

دراســـــــــة أســـــــــاليب الت ـــــــــميم والتنفيذ إلنتاج وحدات اإلضـــــــــاءة  شيماء إسماعيل خضر .11
 "ماجستير". باستخدام زجاج البورسيليكات بالمشعل

 
 جامعة حلوان 2005

 جامعة حلوان 2005 زجاج عمارة ما بعد الحداثة. ريهام محمد بهاء الدين .12

اعتبارات بيئية إلنتاج الزجاج السيراميكم واستخدام  فم إعادة  هناء أحمد عبد الغنق القزاز .13
 "دكتوراه" يا ة الواجهات المعمارية بمدينة القاهرة. 

 
 جامعة حلوان 2001

 نهال عبد الجواد محمد .14
بحلوان فم إنتاج بعض  االستفادة من مخلفات م انع األسمنت

نوعيات من الزجاج الملون مع التطبيق فم مجال الزجاج الفنم. 
 "دكتوراه"

 
 

2001 
 جامعة حلوان

تحسين الخواص الفيزيائية والجمالية ل سط  الزجاجية باستخدام  أحمد محمد عبد النبم .15
 "دكتوراه"الحفر الكيميائم. 

 
 جامعة حلوان 2002

اتجاهات ت ميمية مستحدثة فم دمج تقنيات الزجاج للعمارة  عبد الحميدأمجد محمد حسن  .16
 "دكتوراه"المعا رة. 

 
 جامعة حلوان 2002

اتجاه تكنولوجم حديث لترميم الزجاج الج م والترميم الدقيق بالعمارة  إبراهيم بدوي إبراهيم . 17
 حلوانجامعة  2002 "دكتوراه"اإلسالمية تطبيقًا علق مسجد السيدة زينب. 
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إعداد برنامج لتعليم أساسيات الت ميم للمسطحات الزجاجية واستخدام  فتحية خيري يوسف  .18
 جامعة حلوان 2006 "دكتوراه"الكمبيوتر. 

تحليل الزجاج الم رى القديم لتحديد أهم خوا   المؤثره فق تطوير  نيفيين سعد الدين .19
 "دكتوراه"الزجاج اليدوى المعا ر.

2008 
الفنون كلية 

جامعة  التطبيقية
 حلوان

أستخدام األسفلت الزجاجق لتجميل الطرقات فق المدن  مروة أحمد  ادق .20
 "ماجستير"الجديدة.

 أكتوبر 6جامعة  2008

االستفادة من المعالجات الجرافيكية الحديثة علق األسط  الزجاجية  شيماء سالمة إبراهيم دسوقم .21
 "ماجستير"فم تكرار األعمال المتحفية 

2009 
كلية الفنون 

جامعة  التطبيقية
 حلوان

دراسة الجوانب الوةيفية المؤثرة فق ت ميم أسط  لوحدات اإلضاءة  مروة عبدا  حمزاوى .22
 "ماجستير"الزجاجية بالمنشأت السياحية. 

2010 
كلية الفنون 

جامعة  التطبيقية
 حلوان

 مروة زينهم حنفق .23
دراسة النةم واألساليب التكنولوجية المتطورة للخدمات الشفافة 

وتأثيرها علق الت ميم الداخلق بالمنشأت الهيكلية 
 "ماجستير"الزجاجية.

2011 
كلية الفنون 

جامعة  التطبيقية
 حلوان

تأثير اإلتجاهات الت ميمية علق بنائية الشكل لزجاج العمارة النحتية  ريهام محمد بهاء الدين .24
 "دكتوراه"فق األلفية الثالثة.

2011 
كلية الفنون 

جامعة  التطبيقية
 حلوان

تأثير الفنون اإلسالمية علق ت ميم وحدات نمطية من الزجاج  منار محمد السيد .25
 "ماجستير"المؤلف بما يتالئم مع العمارة الحديثة.

2011 
كلية الفنون 

جامعة  التطبيقية
 حلوان

المتطلبات الجمالية والتكنولوجية فم ت ميم األسقف والقباب  عزة عثمان إبراهيم .26
 "ماجستير"الزجاجية للعمارة المعا رة فم م ر. 

2011 
كلية الفنون 

جامعة  التطبيقية
 حلوان

التوجهات المستقبلية لتكنولوجيا الزجاج فق العمارة  هناء ةريف عطاا  .27
 "ماجستير"المعا رة.

 هنسة عين شمس 2013

الواجهات الزجاجية فق م ر بين العولمة وتحويل مفردات وأجزاء  حسام الدين م طفق أحمد .28
 "ماجستير"فق عمارة محلية.

 هندسة القاهرة قيد المناقشة

إبتكار بالطات مزججة بالتكسيات المعمارية وذلك بإستخدام أساليب  مروة أحمد  ادق .29
 "دكتوراه"تكنولوجيا متنوعة.

 أكتوبر 6جامعة  2014

نةم بنائية فق ت ميم النحت الزجاجق الميدانق بين األبداع وقيود  منق السيد رمضان .30
 "دكتوراه"التقني .

2014 
كلية الفنون 

جامعة  التطبيقية
 حلوان

دراسة لبعض النةم البنائية من الطبيعة كم در لت ميم الزجاج فق  سمر محمود أحمد .31
 "ماجستير"العمارة .

2015 
الفنون كلية 

جامعة  التطبيقية
 حلوان

تأثير الطابع اإلسالمق فق ت ميم الزجاج المعا ر فق  عزة عثمان إبراهيم .32
 "دكتوراه"م ر.

2015 
كلية الفنون 

جامعة  التطبيقية
 حلوان

أثر التقنيات المتقدمة للتشكيل الحر فق ت ميم النحت الزجاجق فق  أفروديت وسيم السيسم .33
 ""ماجستيرالعمارة.

2016 
كلية الفنون 

جامعة  التطبيقية
 حلوان

إعادة بناء الشكل لت ميم و أنتاج بالطات زجاجية معمارية  محمود محسن علم رزق 34
 للقواطيع والفوا ل للمنشئات اإلدارية "ماجستير"

2017 
كلية الفنون 

جامعة  التطبيقية
 حلوان
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 مناقشة الرسائل:

 الجامعة التاريخ عنوان الرسالة الدارس م
مـــــاهر إبراهيم محمـــــد  1

 ال فتم.
المتطلبـات التكنولوجيـة لحفة وترميم األعمـال الفنيـة من الزجاج 

 "ماجستير". المؤلف بالر اص فم م ر
 

 جامعة حلوان 1995

أحمد محمد عبد النبم  2
 حماد.

تطبيق األســـــــــــــس العلمية للحفر الكيميائم فم ت ـــــــــــــميم مةهر 
    "ماجستير". أسط  المنتجات الزجاجية

 
 جامعة حلوان 1996

3 
حســـــــــام الدين فاروق 

 النحاس

دراسة األسس العلمية والفنية فم ت ميم وت نيع المنتجات 
الزجاجية المشــــــــــكلة يدويا وأثرها علق رفع الكفاءة اإلنتاجية 

 "ماجستير"محليا. 

 
1996 

 جامعة حلوان

ـــــــد اللطيف  4 عال عب
 محمد.

عالقة اللون بالشــــــــــــكل لت ــــــــــــميم زجاجات العطور محليا. 
 "ماجستير"

1996 
 جامعة حلوان

أحمـــد وليـــد أنســــــــــــــم  5
 الحمامم

تأثير إعادة تشــــــــــكيل الزجاج حراريا علق الخواص الفيزيقية 
   "ماجستير"والجمالية لوحدات اإلضاءة. 

 
1997 

 جامعة حلوان

محمد حســــــــــــــن علم  6
 الخشاب

تطوير جودة اإلنتــاج الزجــاجم بطريقــة الطرد المركزي فم 
 "ماجستير"م ر. 

 
1997 

 جامعة حلوان

يحيم عـــادل بهجـــت  7
 محروس

دراســــــة المتطلبات الوةيفية والجمالية فم ت ــــــميم منتجات 
   "ماجستير"زجاج اإلضاءة للمساجد الحديثة بم ر. 

 
1998 

 جامعة حلوان

8 
محمــــــد كمــــــال علم 

 علم شلبم

أثر دمج تقنيــات الحفر الميكــانيكم والكيميــائم والطالءات 
الزجاجية الحرارية علق مةهر المنتجات الزجاجية الفنية. 

 "ماجستير"

 
 جامعة حلوان 2000

حســـــــــام الدين نةمم  9
 حسنق مطاوع

أســـــاليب الت ـــــميم لقوالب تشـــــكيل األوانم الزجاجية الفنية. 
 "ماجستير"

 
2000 

 جامعة حلوان

10 
 سام  محرم شنيشن

األبواب الخشـــــبية الم ـــــفحة بالبرونز تطبيقًا علق باب من 
 الع ر المملوكق بالمتحف اإلسالمم

2000 
 القاهرةأثار 

ســــــحر شــــــمس الدين  11
 محمد

المتطلبات الت ميمية لتحسين جودة أوانم المائدة الزجاجية 
 "ماجستير"المنتجة فم القوالب بالنفخ اليدوي. 

 
2000 

 جامعة حلوان

إيمان عبد ا  محمد  12
 محمود منجود

األســــــــــــــــاليــب التقنيــة فم ت ــــــــــــــميم وتطبيق زجــاج الحلم. 
 جامعة حلوان 2004 "ماجستير"

13 
 ماهر إبراهيم محمد

أساليب مستحدثة فم ترميم و يانة زجاج األوانم واإلضاءة فم 
الع ور اإلسالمية بم ر فم ضوء مجموعة متحف الفن 

 "دكتوراه"اإلسالمم بالقاهرة. 
 جامعة حلوان 2002

14 
اعتبارات ت ميمية لتطوير عمليات اإلنتاج الزجاجم بال ب.  محمد حسن الخشاب

 جامعة حلوان 2003 "دكتوراه"

حسام الدين فاروق  15
 النحاس

نةام تكوين اللون والشكل فم الت ميم واإلنتاج الزجاجم 
 جامعة حلوان 2004 "دكتوراه"بالتشكيل الحر. 

 2017 ""دكتوراه المستقبليةلعمارة ل الزجاجفم ت ميم  تكنولوجية اعتبارات سمر محمود أحمد محمد  35
كلية الفنون 

جامعة  التطبيقية
 حلوان
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حسام الدين نةمم  16
 حسنم

أساسيات ت ميم وتنفيذ القوالب من الخامات المحلية لتشكيل 
 جامعة حلوان 2005 "دكتوراه"المنتجات الزجاجية بالنفخ. 

محمد كمال علم علم  17
 شلبم

أثر تعدد التقنيات فق رفع القيمة اإلقت ادية لت ميم الزجاج فق 
 "دكتوراه"العمارة الداخلية. 

 جامعة حلوان 2010

18 

الشـــــــــــــيمـــاء عبـــدالرحيم 
 عبدالرحمن

دراســـة تحليلية مقارن  فق تحديد أســـباب ومةاهر تلف المكونات 
الخزفيــــة فق القبــــاب والجــــدران األثريـــة  المختلفــــة لايكســــــــــــــــات

وتطبيقـــات العالج وال ـــــــــــــيـــانـــة فق بعض المنشـــــــــــــــأت األثريــة 
 "دكتوراه"اإلسالمية بالقاهرة. 

 
 أثار القاهرة 2011

19 
دور الت وير الجدارى بمحطات مترو األنفاق فق م ر والعالم  سمر سعيد إبراهيم

 "ماجستير"خالل القرن العشرين. 
 فنون جميلة 2012

20 
القيم الجمالية والتكنولوجية للزجاج اإلسالمم الفارسم وأثرهاعلق  مم أحمد فادى

 ت ميم منتجات الزجاج اليدوى
 جامعة حلوان 2014

21 
رانيا عبد الجواد نعمان 

 العريبم

دراســــــــــــــة تقنيـات وعوامـل ومةـاهر تلف طبقـة تزجيج البالطـات 
بعض المنشـــــــــــآت العثمانية بمدينة رشـــــــــــيد ، وطرق  الخزفية فق

 "ماجستير"العالج وال يانة.

2015 
 أثار القاهرة

22 
أعتبارات ت ـــميم وتنفيذ المنتجات الفنية المشـــكلة بإعادة  ـــهر  والء حامد محمد حمزة

 "دكتوراه". الزجاج 
 جامعة حلوان 2016

23 
ـــة فق  أمل خالد أبوسيف ـــات الزجـــاج المشـــــــــــــكـــل  األثر التقنق كقيمـــة فعـــال جمـــالي

 "ماجستير".بالمشاعل الحرارية "دراسة تحليلية تجريبية" 
 جامعة حلوان 2016

 

 

 -الفنية المنفذة في التجميل المعماري في مصر: األعمال
 م.1992زجاج معشق، ت وير جداري، نحت  باإلسماعيلية،المعماري للن ب التذكاري لشهداء حرب أكتوبر  التجميل .1
 م.1993"  معشق زجاجالزجاجية الخا ة بمسجد النور بالعباسية "  القباب .2
 م.1994وتجميل وزارة التربية والتعليم، القاهرة تطوير فم  ساهم .3

 م.1994ساهم فم ترميم وتجميل ق ر الزعفران، جامعة عين شمس، القاهرة  .4

من الحديد والزجاج المعشــق"  2م48 تجميل مدخل مســتشــفق الق ــر العينم الجديد بالمنيل الجامعم "وحدة إضــاءة بمســط  .5
 م.1994القاهرة 

 م.1995والزجاج، القاهرة  والموزاييكمستشفم هيئة الشرطة بالعجوزة داخليا وخارجيا بالت وير األعمال الفنية ب .6

 م.1995تجميل مدخل الهيئة العامة للكتب، "زجاج معشق وفسيفساء شفافة" ، القاهرة  .7
 .م1996والقانون الدولم، القاهرة  السياسمعات الكبرى بجمعية االقت اد أسقف وحوائط  الة االجتما ترميم .8

 م.1996ت وير أسقف وقباب مسجد عثمان أحمد عثمان بالجبل الخضر "ت وير جداري وزجاج معشق بالجبس" القاهرة  .9
 م.1996 الفيوم"  جداريشفافة ونحت  فسيفساءمدخل مديرية أمن الفيوم "  تجميل .10
نشـــــــاء أعمال نحتية بمتحف ســـــــوزان مبارك للطفل بم ـــــــر  ت ـــــــميم .11 نحتية من الحديد والفيبر جالس "  أعمال"  الجديدةوا 

 م.1996 القاهرة
 م.1997أكتوبر  6اإلعالمم بمدينة  اإلنتاجالمعشق بقاعة كبار الزوار والمسرح الكبير بمدينة  الزجاج .12

 1997اضم الجديد بالدراسة "زجاج معشق" القاهرة التجميل المعماري ألسقف وقباب مبنق اتحاد الشرطة الري .13

 م.1997تجميل واجهات وقاعات دار المشاه بكوبري الفنجري "ت وير جداري ونحت جداري وزجاج معشق" القاهرة  .14
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 م.1997تجميل ق ر مجلس الوزراء "زجاج معشق وت ميم طباعم حراري خزفم ونحت" القاهرة  .15

خا ـــة بال ـــندوق االجتماعم للتنمية بمجلس الوزراء، ت ـــوير بالقيشـــانم مع الحديد الواجهة الخارجية للوحة اإلعالنات ال .16
 م.1997المشغول والنحاس" القاهرة 

جداري وزجاج معشــــق ونحت معماري  ت ــــوير"  الشــــرطةبمســــتشــــفم مبارك لهيئة والخارجية الواجهات المعمارية الداخلية  .17
 م.1997 القاهرةومعالجات فرا ية معمارية " 

 م.1997عة أعضاء هيئة التدريس بكلية طب الق ر العينم، "زجاج معشق وت وير بالفسيفساء" القاهرة مسرح وقا .18
 .م1998 القاهرةمعشق "  زجاجأسقف وقباب وفتحات مركز المؤتمرات بجامعة القاهرة "  تجميل .19

 م.1998تجميل الفتحات الخا ة بمبنق "ق ر االتحادية" "زجاج معشق" القاهرة  .20

 م.1998الخا ة بق ر عابدين، "زجاج معشق" القاهرة،  ترميم الفتحات .21

ترميم المدارس واألروقة بالجامع األزهر الشــــــــــريف، األعمال الزخرفية باألســــــــــقف والزجاج المعشــــــــــق بالجص واألخشــــــــــاب  .22
 والمحاريب الرخامية المطعمة باألحجار الكريمة والفســــــــيفســــــــاء وباب المزينيين باألحجار المنحوتة والت ــــــــوير باإلفرســــــــك"

 م.1998القاهرة 
 م.1998 أسوانمن القيشانم بالملونات الحرارية "  جداري ت ويرالواجهة الرئيسية لمطار أسوان الدولم "  تجميل .23

 م.1998تجميل المركز االجتماعم لجامعة القاهرة بالجيزة  .24

 م.1998تجميل أسقف ومدخل دار الوثائق والمخطوطات، القاهرة  .25

 م.1999السيدة زينب وكذلك تجميل الملحق الجديد الخاص بالتوسعة، القاهرة ترميم األسقف والفتحات بمسجد  .26
بمســـــــــــــرح اتحاد نقابات عمال م ـــــــــــــر، القاهرة  والت ـــــــــــــويريةالمعمارية الزجاجية الملونة واألعمال الفنية النحتية  الفتحات .27

 م.2000
 م2000الدستورية العليا بكورنيش المعادى، القاهرة  المحكمةالزجاج المعشق ب .28

 م.2001زجاج النحتم والموزاييك بمستشفم الهالل األحمر بمدينة ال حفيين، القاهرة ال .29

 م.2002ت ميم وتنفيذ األعمال الفنية والزخرفية بمسجد السيدة فاطمة النبوية رضم ا  عنها  .30

 م.2002ت ميم وتنفيذ األعمال الفنية والزخرفية بمسجد سيدي علم زين العابدين رضم ا  عن   .31
 م. 2003الجمهوري  الحرسالمعماري واللوحات النحتية والزخرفية والزجاجية بدار  التجميل .32

عادة تأهيل قبة الحسين بالقاهرة  .33  م.2003ترميم وا 
 م.2003وتنفيذ لوحات م ر الحضارة بكوبري المطار  ت ميم .34
 م2004الفنية بمطار األق ر الدولم  األعمال .35

 م.2004رضم ا  عنها د السيدة سكينة ت ميم وتنفيذ األعمال الفنية والزخرفية بمسج .36
  .م 2005 شركة حسن عالم – من السيراميك فنيةأعمال تكسية جسم نفق القاهرة الجديدة بلوحات  وتنفيذ ت ميم .37

 .2005  - اللوحة الفنية النحتية  بمدرجات إستاد القاهرة الدولم .38
 . 2006اللوحة الفنية الت ويرية من السيراميك بسور مدينة األق ر  .39
 .2007 المقاولون العرب – ترميم و تطوير المسجد األحمدى بطنطا .40

 .2007مرسق علم وير، نحت، وزجاج بفندق وموتيالت هيلتون األعمال الفنية ت  .41

 .2008والمشير علم فهمم. بطريق العين السخنة  لواء ممدوح جاد التهاممالنحت الميدانم لتماثيل ال .42

 .2008بطريق العين السخنة  لوحات الموزاييك باستراحة األندلسية .43
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ت ميم وتنفيذ األعمال النحتية والفنية بالقرية الكونية بنقل متحفم )لمعابد األق ر والكرنك وطريق الكباش ـ حتشبسوت ـ  .44
مدينة  -( كذلك نقل مجموعة ت ويرية لواجهات المعامل الدراسية Scale 1:-3دندرة ـ فيلة ـ كوم امبو ـ هابو ـ أبيدوس ـ إدفو 

 .2008الشركة العربية العالمية للب ريات  – أكتوبر 6

 .2009طريق السخنة الجديد  -مطعم العربم الاللوحة الزخرفية فم  .45
 .2010 طريق السخنة الجديد،  -المسلة تمثال رمسيس و  .46
 .2011ترميم سقف مسجد اإلبراهيمم )مدينة كفر الشيخ(،  .47
 .2011ت ميم وتنفيذ حديقة حيوان مفتوحة فم طريق السخنة الجديد   .48
 .2012طريق السخنة الجديد،  -ت ميم وتنفيذ تماثيل النحت من الشخ يات العسكرية   .49

 .2013الشركة العربية العالمية للب ريات  –ت ميم وتنفيذ األعمال النحتية والفنية بنفق مدينة السالم  .50
 .2014 المقلولون العرب – ( الجيزةجم أر سمجامعة القاهرة )الحديد، كربونات بولم،  روع كوبريمش  .51
 .2014 محافةة القليوبية - (والبوليستر -النافورة  فسيفساء – موقف السياراتفم شبرا الخيمة ) المؤسسة ساحةمشروع  .52

 م.2015 المقاولون العرب  ينيا اإلستوائية – وائية ميم وتنفيذ كنيسة وتمثال العذراء باسيال بمنطقة جبل بيكو بيغينيا اإلستت .53

 .2015وزارة الري  –ت ميم وتنفيذ جميع األعمال الفنية النحتية بمتحف النيل بأسوان  .54

 م.2016 المقاولون العرب  ينيا اإلستوائية – ومو بمنطقة مونجومو بيغينيا اإلستوائيةزجز ت ميم وتنفيذ كنيسة  .55

 م.2018-2017بمسجد الفتاح العليم بالعا مة اإلدارية  ت ميم وتنفيذ األعمال الفنية .56

 
 :المقتنيات

 بوزارة الثقافة الم رية. مقتنيات .1
 والسفارة العراقية بموسكو. الم ريةبالمركز الثقافم الم ري والسفارة  مقتنيات .2
 بمتحف الفن الحديث بموسكو. مقتنيات .3
 بمتحف الفن بليننجراد. مقتنيات .4
 بمتحف الفنون التطبيقية بطشقند. مقتنيات .5
 طاجيكستان. بمدينةبمتحف الحضارة والفنون التطبيقية  مقتنيات .6
 بجمعية  داقة الشعوب بطاجيكستان. مقتنيات .7

 
  الجوائز
 م.2013 الجامعة اإلسالمية بغزة )كلية الهندسة(من  درع التراث الفلسطينم .1

 م.2013المؤتمر العالمم الثالث للعمارة والفنون اإلسالمية بفلسطين  شهادة تقدير عن مشاركت  فق .2

 م.2014جامعة حلوان  –الجائزة التقديرية فق الفنون  .3

 م.2014درع جامعة األمير عبدالقادر بالجزائر عن رئاسة المؤتمر الدولق الرابع للعمارة والفنون اإلسالمية بالجزائر  .4

 م.2014لعمارة والفنون اإلسالمية بإيران شهادة تقدير عن مشاركت  فق مؤتمر ل .5

 م.2014شهادة مشاركة فق المؤتمر الدولق الرابع للعمارة والفنون اإلسالمية جامعة األمير عبدالقادر بالجزائر  .6

 م.2015 هيئة آل مكتوم للعلوم اإلنسانيةمن  الجائزة التقديرية .7

 م.2015من رابطة الجامعات اإلسالمية  جائزة لجنة العمارة والفنون .8

 م.2015سنوات وعمل مؤتمرات العمارة والفنون  9درع الدورة الهامة فق رئاسة لجنة العمارة والفنون برابطة الجامعات اإلسالمية لمدة  .9

 م.2015ميدالية اإلتحاد العربم للثقافة واإلبداع عن مجمل مشواره الفنق فق أثراء الحياة الثقافية والنشاط اإلبداعق  .10

 م2015شهادة إعزاز وتقدير لجهوده المبذول  فق توثيق الفن والحضارة العربية اإلسالمية من اإلتحاد العربم للثقافة واإلبداع  .11

 م.2015درع محافةة جنوب سيناء عن دوره فق تنمية سياحة المؤتمرات ورئاسة المؤتمر الدولق األول  .12
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 م.2015من األثاريين العرب  جائزة التفوق .13

 م.2015ميدالية عن دوره فق األهتمام بالحرف التراثية من وزارة الثقافة الم رية  .14

 م.2016درع تكريم رابطة الجامعات اإلسالمية علق مجمل أعمالق فق الرابطة  .15

 م.2016درع هيئة آل مكتوم الدولية لانجازات والمساهمات الحضرية للثقافة اإلسالمية  .16

 م.2016سبة رئاسة المؤتمر الدولق للحضارة والفنون اإلسالمية بمشاركة الجامعة درع وشهادة جامعة كفر الشيخ بمنا .17

 م.2016درع جامعة الزقازيق بمناسبة رئاسة الندوة الدولية للتعريف بالقدس والمحافةة عليها  .18

 م.2016درع محافةة شمال سيناء عن دوره فق اإلسهام فق تطوير التعليم الفنق  .19

 م.2016طينم فق ندوة المحافةة والدفاع عن المقدسات العربية درع تكريم من السفير الفلس .20

 م.2016درع المساهمة من شركة كريستال ع فور عن النشاط فق تطوير وحدة الهدايا  .21

 م.2016شهادة تقدير للح ول علق لقب سفير تعليم فنق م ر لعطائ  ومجهوده فق سبيل رفع  التعليم الفنق   .22

 

 األنشطة المختلفة:
  اللجنة الثقافية بالكلية.رئيس 
  ل  أنشطة بيئية للطالب لخدمة مجتمع الجامعة فأقام عدد أربعة معارض بالجامعة وخارج الجامعة تحت عنوان األستاذ

 وتالميذه فم الت ميمات الجمالية لفن الزجاج والمجتمع.

  جامعة. 200مقرر لجنة العمارة والفنون ـ رابطة الجامعات االسالمية ـ ممثال 

  العديد من المقاالت بالمجالت العلمية واألحاديث ال حفية والندوات. ل 
 

 أنشطة عضو هيئة التدريس في ساعات الريادة:
 .إلقاء محاضرات عامة علق الطالب وتوجيهم فم النواحم الثقافية والفنية والبيئية 

 رج.إلقاء محاضرات فم مجال فن الترميم والعمارة الزجاجية وفن الزجاج. بم ر والخا 

 


