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 المؤهالت العلمي :   

 الموضوع  الجامعة المؤهل التاريخ

 الفلسفة في الفنون التطبيقية دكتــــوراه 2001

 

 التصميم الداخلي والخارجي لمعسكرات الشباب الجامعي مصر -حـلوان

 وتأثيره على إعداد الكوادر القيادية

 تأثيث وتنسيق الميادين العامة بما يالءم البيئة المصرية مصر -حـلوان الفنون التطبيقية ماجستير 1995

 تقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف األولى مصر -حـلوان الفنون التطبيقية بكالوريوس 1988

 
  

 
 التدرج الوظيفي :

 التصميم الداخلي والمنشآت السياحية بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان بالقاهرة  أستاذ        حاليا

 التصميم الداخلي بكلية االقتصاد المنزلي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة أستاذ           2012

 العزيز بجدة.أستاذ مشارك التصميم الداخلي باالقتصاد المنزلي بجامعة الملك عبد            2008

 جامعة حلوان -كلية الفنون التطبيقية –أستاذ مساعد بقسم التصميم الداخلي           2007

 جامعة حلوان -كلية الفنون التطبيقية –مدرس بقسم التصميم الداخلي واألثاث            2001

 جامعة حلوان -بيقيةكلية الفنون التط –مدرس مساعد بقسم التصميم الداخلي واألثاث            1995

 جامعة حلوان. -كلية الفنون التطبيقية –معيد بقسم التصميم الداخلي واألثاث            1989
    

 كيم العلميحلجان الت:  األعمال األكاديمية

 أوالً لجان ترقيات أعضاء هيئة تدريس:

 .جامعة حلوانفي  التطبيقيةكلية الفنون ب اعضاء هيئة تدريس ترقياتالعلمية للجنة با محكم -

 ترقيات اعضاء هيئة تدريس بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، بدولة السودان.العلمية للجنة با محكم -

بقسم التصميم الداخلي بكلية التربية األساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و  اعضاء هيئة تدريس  ترقياتالعلمية للجنة با محكم -

 الكويت. ب بدولةالتدري
  

 ثانيا  تحكيم األبحاث والكتب:

وكالة الدراسات العليا والبحث  -فحص كتاب بعنوان "اقتصاديات األسرة في ضوء االتجاهات المعاصرة" ألمانة المجلس العلمي  -

 .2013العلمي بجامعة الطائف. 

 –العربي المعاصاااار "الفن في ممن مت ير" جامعة اليرموك تحكيم أبحاث مقدمة للمشاااااركة والنشاااار بالمؤتمر الدولي النامن للفن  -

 .2013ابريل  25-23األردن 

 هـ1434-1433تحكيم أبحاث مقدمة للملتقى العلمي الرابع لطالب وطالبات التعليم العالي بالمملكة  -

 مصر -تحكيم ابحاث العلمية " مجلة الفنون والعلوم التطبيقية" بجامعة دمياط  -

 هـ1435 -1434الملتقى الرابع والخامس للطالب بجامعة الملك عبد العزيز تحكيم ابحاث  -

 Scientific & Academic Publishing, USAتحكيم دولي البحاث المجلة العلمية  -

مة للملتقى العلمي  - قد كة  الخامستحكيم أبحاث م بالممل عالي  بات التعليم ال يادي  –لطالب وطال بداع معرفي وجيل ق مكة " نحو إ

 م2014-هـ1435" ومارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية متميز

 2007 اغسطس - مايو المانيا في ليبزج بمدينة والجرافيك الفنون بأكاديمية علمية مهمة -

  2009-2008 السعودية العربية المملكة - جدة فرع بلندن األمريكية بالجامعة الداخلي التصميم لبرامج خارجي محكم -

  2013-2010 السعودية العربية المملكة - بجدة الحكمة دار بكلية الداخلي التصميم لبرامج يخارج محكم -

   2004-2008 بجدة العزيز عبد الملك بجامعة للخريجات الطالب شئون بعمادة معتمد مدرب -

- The appointment as a Reviewer in International Journal of Arts of Scientific &  

Academic Publishing, USA. 

- The appointment as a Reviewer in World Environment Journal of Scientific &  

Academic Publishing, USA. 
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 ثالنا اإلشراف على رسائل علمية بمرحلة الماجستير والدكتوراه:

 دراسة للتصميم الداخلي واألثاث في قصر البارون إمبان كعمارة فريدة في مصر" دراسة تاريخية وتحليلية  ماجستير " -

 مصر( -جامعة حلوان-)الفنون التطبيقية 24/5/2005: وسام حسين سعد رمضان    تاريخ التسجيل :  ةالدارس     

 م2008مناقشة : إبريل تاريخ ال                                                   

 مصر( -جامعة حلوان-التصميم الداخلي ألقسام الشرطة.   )الفنون التطبيقيةماجستير " -

 . 26/1/2006تاريخ التسجيل :   :  مروة محمود احمد          ةالدارس      

 2008تاريخ المناقشة : سبتمبر                                                    

 مصر( -جامعة حلوان-تفعيل التصميم الداخلي وانعكاسه على التنمية اإلنسانية )الفنون التطبيقيةر "ماجستي -

 . 31/7/2007تاريخ التسجيل :          :  دينـا فؤاد أمين ةاسم الدارس

 21/12/2010تاريخ المناقشة :                                                    

قساااام السااااكن  "للطفل في مرحلة الطفولة المبكرة برنامج إرشااااادي لتنمية وعي األمهات باالحتياجات السااااكنيةفاعلية  "كتوراه  د -

 جامعة الملك عبد العزيز –كلية التربية واالقتصاد المنزلي  -وإدارة المنزل 
 2008 :تاريخ التسجيل               الباحنة / أمل صالح سالمة

 2011:  تاريخ المناقشة                                             

 ماجستير " -

 
  

  :رابعا مناقشة الرسائل العلمية 

 رسالة الماجستير المقدمة من الدارسة منال بنت مسعود أحمد المالكي موضوعها: -1

 2008  مكة المكرمة –بجامعة أم القرى ) تصميم داخلي لمسكن سعودي معاصر من منظور مدرسة ما بعد الحداثة(  -2

رساااالة الماجساااتير المقدمة من الدارساااة سااامها عور عبد و األسااامري موضاااوعها: ) أسااااسااايات التصاااميم الداخلي لمراكز  -3

 2010 -  مكة المكرمة –المشروعات الص يرة(  بجامعة أم القرى 

 موضوعها:رسالة الماجستير المقدمة من الدارسة نورة حسن سعيد العمري. و  -4

 ) تفعيل دور التصميم الداخلي في تطوير صاالت العرر المؤقتة لبرامج األسر المنتجة( -5

تأثير الخامات الحدينة على التصااااميم الداخلي  رسااااالة الماجسااااتير المقدمة من الدارسااااة فدوى عور الرحيلي موضااااوعها: ) -6

 .2011 -  مكة المكرمة –لمعارر األعمال الفنية بكلية االقتصاد المنزلي(  بجامعة أم القرى 

المناهج التصميمية الحدينة وطرق االستفادة منها في معالجة  رسالة الماجستير المقدمة من الدارسة حنان فلمبان موضوعها: ) -7

 .2012 -  مكة المكرمة –سلبيات المسكن السعودي المعاصر(  بجامعة أم القرى 

ان وموضاااااوعها:) المحددات الو يفية والقيم الجمالية في تصاااااميم أثاث رساااااالة دكتوراه المقدمة من الباحنة / هناء عدنان وم -8

 .2012 -  مكة المكرمة –سنوات( بجامعة أم القرى  9-6الطفل المعاق جسديا من عمر 

رسااااااالة دكتوراه المقدمة من الباحنة / نجوى ناصاااااار الحاممي وموضااااااوعها:) تعليم التصااااااميم الداخلي بتفعيل تقنية الواقع  -9

 .2013 -  مكة المكرمة –جامعة أم القرى االفتراضي( ب

المقدمة من الدارساااة/ إيمان محسااان وموضاااوعها:) التصاااميم الداخلي واألثاث لمراكز العالج الطبيعي من  رساااالة ماجساااتير  -10

 2016 مصر -جامعة حلوان-منظور التكنولوجيا المتقدمة( الفنون التطبيقية

 األعمال األكاديمية    

 : تدريس بمرحلة الدكتوراهأوال

 Analysis and evaluation of interior design and furniture. 2014 -2018  حلوان -بكلية الفنون التطبيقية 

 تدريس بمرحلة الماجستير ثانيا:

 حلوان -بكلية الفنون التطبيقية  تنسيق الموقع    2015- 2014 .1

  حلوان -بكلية الفنون التطبيقية  التصميم الداخلي التجريبي.   2018 - 2014 .2

 : تدريس بمرحلة الدبلومةثالنا

 حلوان –بكلية الفنون التطبيقية  ي بالمعهد العالي للفنون الشعبيةالتشكيل المعمار 2015-2017 – 1

 حلوان –التقنيات المتطورة ألنتاج األثاث بكلية الفنون التطبيقية 2017-2018 -2

 حلوان -يرتصميم األثاث بكلية الفنون التطبيقية استراتيجية تطو  3-2017-2018

 : تدريس بمرحلة البكالوريوسرابعا

 جامعة حلوان. –كلية الفنون التطبيقية  -تصميم داخلي سكني بقسم التصميم الداخلي واألثاث -

 جامعة حلوان.–كلية الفنون التطبيقية  -تصميم داخلي تجاري بقسم التصميم الداخلي واألثاث -
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 جامعة حلوان.–كلية الفنون التطبيقية  -داخلي إداري بقسم التصميم الداخلي واألثاثتصميم  -

 جامعة حلوان.–كلية الفنون التطبيقية  -تصميم داخلي سياحي بقسم التصميم الداخلي واألثاث -

 كلية الفنون التطبيقية  -بقسم التصميم الداخلي واألثاث تخصص تنفيذي للفرقة النانية  2004 -2002/2003 -

 جامعة حلوان. –التخطيط العمراني للفرق الرابعة عام بقسم الزخرفة  2002/2003 -

 جامعة حلوان. –بقسم التصميم الداخلي واألثاث   الطبيعة الصامته للفرقة النانية  2003/2004 -

 جامعة حلوان. –بقسم التصميم الداخلي واألثاث  لنةللفرقة النافرنسي(تاريخ التخصص األوربي )انجليزي/   2005/2006 -

 بقسم التصميم الداخلي واألثاث.نظريات اللون للفرقة النانية    2006/2007 -

 جامعة الملك عبد العزيز، جدة. –التصميم الداخلي )منشآت سكنية( 2استوديو النصميم الداخلي   2008 -

 جامعة الملك عبد العزيز، جدة. –التصميم الداخلي -فصل ثاني  )منشآت تجارية( 4يأستوديو التصميم الداخل   2008 -

  )منشآت إدارية( 3أستوديو التصميم الداخلي    2014 /2011/ 2010/ 2009 -

 جامعة الملك عبد العزيز. -التصميم الداخلي )أساسيات تصميم( 1استوديو النصميم الداخلي  2010 -2009 -

 جامعة الملك عبد العزيز. –االقتصاد المنزلي –التصميم الداخلي طرق عرر     2008 -

 جامعة الملك عبد العزيز –ممارسة مهنة التصميم الداخلي   2014 / 2009 -

 جامعة الملك عبد العزيز –االقتصاد المنزلي  –التصميم الداخلي بتقنية خامات     2009 -

 جامعة الملك عبد العزيز –االقتصاد المنزلي  –التصميم الداخلي   2واألثاثتاريخ التصميم الداخلي    2009 -

 جامعة الملك عبد العزيز –االقتصاد المنزلي –التصميم الداخلي  -تسويق فصل ثاني   2009 -

 جامعة الملك عبد العزيز –االقتصاد المنزلي  -قسم المالبس بأعالن    2010 -

 جامعة الملك عبد العزيز–صميم الداخلي التب نظريات لون  2014 -2012 / 2011 -

 جامعة الملك عبد العزيز –االقتصاد المنزلي  –التصميم الداخلي ب 1تاريخ التصميم الداخلي واألثاث     2011 -

 جامعة الملك عبد العزيز –االقتصاد المنزلي  –إدارة السكن والمؤسسات بسكان فئات خاصة إ    2011 -

 جامعة الملك عبد العزيز –االقتصاد المنزلي  –إدارة السكن والمؤسسات بالسكن وتأثينه     2012 -

 جامعة الملك عبد العزيز. –االقتصاد المنزلي  –التصميم الداخلي برسم حر     2012 -

 جامعة الملك عبد العزيز. –التصميم الداخلي واألثاث  بحث مشروع التخرج     2013 -

 جامعة الملك عبد العزيز. –التصميم الداخلي واألثاثبالرسومات التنفيذية   5أستوديو     2013 -

 جامعة الملك عبد العزيز. مشروع التراث واالستدامة . –التصميم الداخلي واألثاث  التخرج 6أستوديو     2013 -

 التصميم الداخلي بقسم العمارة كلية الهندسة بجامعة قناة السويس   2015-2016 -

 مصر  -جامعة حلوان-كلية الفنون التطبيقية -تصميم األثاث بقسم التصميم الداخلي   2017- 2014 -

 مصر  -جامعة حلوان-كلية الفنون التطبيقية - التجاري التصميم الداخلي 2017- 2014 -

 مصر  -جامعة حلوان-كلية الفنون التطبيقية -التصميم المعماري الفرقة الرابعة بقسم التصميم الداخلي  2018 – 2016 -

 مصر  -جامعة حلوان-كلية الفنون التطبيقية -بقسم التصميم الداخلي الحاسب اآللي للفرقة الرابعة    2018 -2017 -

  

 : لمجتازةالدورات التدريبية ا

 .3/7/1997إلى  21/6جامعة حلوان في الفترة من  –المعلم " الجامعى بكلية التربية دورة " إعداد  -

 .21/12/2005-20البرنامج التدريبي : " تصميم المقرر الجامعي " جامعة حلوان في الفترة من  -

 . 2005 /13/9-10البرنامج التدريبي : " االتجاهات الحدينة فى التدريس " جامعة حلوان  في الفترة من  -

 . 2006 /28/2-26البرنامج التدريبي : " إدارة الوقت وض وط العمل " جامعة حلوان في الفترة من  -

 . 2006 /8/8-6البرنامج التدريبي : " الجوانب القانونية بالجامعات " جامعة حلوان في الفترة من  -

جامعة   -هم والعاملين على نظم وتكنولوجيا المعلومات( بمشااااروع تدريب أعضاااااء هيئة التدريس ومعاوني ICTPاجتيام دورة )  -

 م 2006حلوان 

 م.2009دورة " أساليب التدريس والتقويم الفعال" بجامعة الملك عبد العزيز بجدة،  -

 2010-2009أعداد المواقع االلكترونية بمركز تقنية المعلومات بجامعة الملك عبد العزيز بجدة  -

 .2011( من اليونسكو ICDLالحاسوب )الرخصة الدولية لقيادة  -

 ، مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، جامعة حلوان. 2007 /3 /6-4كتابة البحوث ونشرها دوليا  -

- "Research Team Management " 17-19/ 7/2011 in Faculty Leadership Development Center  

- "Research Ethics " 25-26/ 7/2011 in Faculty Leadership Development Center  

- "Time & Conference Management" 27-28/ 7/2011 in Faculty Leadership Development Center  

- "Credit Hour System" 9-11/ 8/2011 in Faculty Leadership Development Center  

- "Quality standers in teaching" 16-18/ 8/2011 in Faculty Leadership Development Center  

 إدارة البرمجيات عمادة تقنية المعلومات بجامعة الملك عبد العزيز. ODUS Plusورشة عمل الخدمات األكاديمية الجديد  -
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 .1433/  6/ 1الطبية، جامعة الملك عبد العزيز بجدةدورة "إعداد ورقة علمية للنشر المتميز" بمركز الملك فهد للبحوث  -

 .1433 /5/ 16ورشة عمل "تجنب االستالل في البحث العلمي" مركز الملك فهد للبحوث الطبية، جامعة الملك عبد العزيز  -

 .1434-4-21جامعة الملك عبد العزيز بدورة" معايير ومتطلبات تكوين المجموعة البحنية" مركز الملك فهد للبحوث  -

 .1434-4-21ورشة عمل التعاون البحني الدولي مركز الملك فهد للبحوث الطبية، جامعة الملك عبد العزيز  -

 جامعة الملك عبد العزيز -عمادة التعلم االلكتروني  MOOC 17/4/1435نحو العالمية في التعليم العالي -

 جامعة الملك عبد العزيز. -التعليم عن بعدعمادة التعلم االلكتروني و CENTRA 23/4/1435 نظام الفصول االفتراضية -

 .2016 -2015 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادمن دورات المراجعة الخارجية لنظم االعتماد والجودة  -
  

 األبحاث والكتب المنشورة :

 جامعة حلوان  –كلية الفنون التطبيقية  –أعداد كتيب قسم التصميم الداخلي واألثاث   2002

 "الخصائص البيئية المؤثرة على الفراغات المعمارية  المتمنلة في ) األفنية والمالقف واألسطح ( "  2002

 مركز بحوث التنمية التكنولوجية  -جامعة حلوان           

 مايو  28-27ن المخلفات والطرق اآلمنة للتدوير المؤتمر األول ع          

     " تحقيق الشخصية المصرية من خالل اإلعالن المجسم في المعارر العالمي"  2002

 نوفمبر  3ـ2الفنون التطبيقية بين التطوير واالبتكار في تصميم المنتج بالوطن العربي  -المؤتمر العلمي النامن     

 المجسم في الميادين العامة وإضفاء السمة الحضارية للمدن ذات التاريخ " تفعيل دور اإلعالن  " 2004

 –العواصم والمدن الكبرى في مصر منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث  -مؤتمر الفيوم الرابع             

 إبريل   9ـ7دراسة تاريخية ـ أثرية ـ ترميمية ـسياحية ـ ج رافية ـ بيئية                 

 تفعيل دور التصميم الداخلي في إعداد كوادر مميزة من شباب الخرجين "  "  2004

 ديسمبر 28-26في إتاحة فرص عمل جديدة للشباب  مركز التدريب وتنمية القدرات -المركز القومي للبحوث           

 " أساسيات التنسيق الحضاري والتأثيث للمواقع السياحية المفتوحة بالمناطق التراثية " 2005

   مارس  27التقليدية و الحرف التراثية مؤتمردعم الميزات التنافسية للصناعات صندوق االجتماعي للتنمية ال مجلس الومراء            

 وتصميم المنشآت السياحية على نهر النيل" "الخصائص البيئية المؤثرة على التنسيق الحضاري 2006

 إبريل 4 – 2النيل ومصادر المياه في مصر عبر العصور   -مؤتمر الفيوم الخامس          

 "محددات الجودة لتصميم األثاث الخارجي ذو األداء الو يفي والشكل الجمالي في التنسيق الحضاري للمناطق السياحية" 2007

 إبريل 26 – 24السادس التنمية األثرية والسياحية والبيئية المحور  النالث في مجال السياحة.  مؤتمر الفيوم         

 " استنباط نماذج لألثاث الحديث من الحضارة اإلسالمية وتو يفها في المنشآت السياحية " 2007

  .2007المؤتمر العالمي األول "للعمارة والفنون اإلسالمية الماضي والحاضر والمستقبل"أكتوبر    

 " التصميم الداخلي لألسواق التجارية وتأثيره على البيئة السياحية " 2008

 م.2008عام من الفنون الجميلة ( أكتوبر  100المؤتمر الدولي لكلية الفنون الجميلة )         

The basics of design to aesthetic schemes for the assertion identity & the  development of environmental tourism         2010  

 براغ ، جمهورية التشيك   14. 09. 2010 – 16( IN‐TECH 2010المؤتمر الدولي لتقنيات مبتكرة )         

 " تأصيل عناصر التراث العمراني في العمارة الحدينة للمساجد"  2010

 جامعة مصر -كلية الهندسة  16/12/2010-15المؤتمر الدولي الماضي والمستقبل في العمارة،     

The Islamic quantitative and qualitative proportion theories in the educational 2011 IDEC process              2011 

                (Interior Design Educator Council) Education Annual Conference March 16-19, 2011,   Denver, Colorado.        

2011       The window display design in touristic environments                                                                                                

 ، جمهورية سلوفكيا   3. 09. 2011 – 2( IN‐TECH 2011المؤتمر الدولي لتقنيات مبتكرة )          

 "تطوير الوحدات الخدمية بالمشاعر المقدسة من خالل األعالن المجسم"  2012

 معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج جامعة أم القرى - الملتقى العلمي الناني عشر البحاث الحج والعمرة           

 "  تفعيل دور التصميم البيئي في التنمية المستدامة لمشعر منى المقدس“  2014

 .لحرمين الشريفين ألبحاث الحج جامعة أم القرىمعهد خادم ا - الملتقى العلمي الناني عشر البحاث الحج والعمرة           

 التصميم الداخلي وجودة األداء الو يفي للمكتبات التصميم الداخلي وجودة األداء الو يفي للمكتبات"“  2015

 .2015المؤتمر العلمي األول لعلوم المعلومات )معمارية المعلومات( بجامعة بني سويف ابريل           

 ."مدخل للتنمية المستدامة للمناطق التراثية بمحافظة الفيوم"  2016

 .المؤتمر السنوي السادس تراث الفيوم لجمعية المحافظة على التراث المصري بالتعاون مع المجلس األعلى للنقافة          

 “ العالقة التكاملية بين العمارة البيئية والتصميم الداخلى فى إتجاه االستدامة“  2017
Integrative relationship between environmental architecture and interior design towards sustainability                

 )األقصر/ أسوان( التنمية المستدامة للمجتمعات بالوطن العربى المؤتمر الدولى النانى           

 التفاعلية بين مختلف الفنون إماء " محور والتخلص من العشوائية أساسيات التصميم والمخططات الجمالية بين تأكيد الهوية "  2017 

 )األقصر/ أسوان( التنمية المستدامة للمجتمعات بالوطن العربى المؤتمر الدولى النانى - تطور مفهوم الجميل             
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 والندوات العلمية :المؤتمرات 

 . 2002التطبيقية مؤتمر كلية الفنون  -

 . 2004مؤتمر كليةاآلثار فرع الفيوم  -

 .  2004لقومي للبحوثمؤتمر )التدريب (  المركز ا -

 . 2005برئاسة مجلس الومراء مؤتمرصندوق التنمية  -

 . 2005مؤتمر كلية اآلثار فرع الفيوم  -

 . 2005ومارة اإلسكان  مؤتمرالترابط بين الريف و الحضر  -

 . 2005مؤتمرالتطوير اإلدارىاألول بجامعة حلوان -

 .  2006معة حلوانمؤتمر القدرة التنافسية للجامعات بجا -

 2007بقاعة المؤتمرات بجامعة األمهر   pdafالمشاركة في أعداد معرر منظمة ال -

 .2007 االشتراك في معرر أكاديمية الفنون والجرافيك بألمانيا بمدينة اليبزج -

الفنون والجرافيك بألمانيا بمدينة اليبزج    ديميةكااالشاتراك بمحاضارة في الندوة العلمية عن ثقافات الشاعوب بين الشارق وال رب بأ -

 م.3/7/2007

 2008/2009هـ"  قاعة المؤتمرات بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. 1429/1430مؤتمر " ملتقى األنتاج األكاديمي الرابع لعام  -

هـااااااااا بقاعة 5/1430/  11-8الجهة المنظمة "شاااطر الطالبات"  مؤتمر "رؤى وتوجهات معاصااارة في مجال االحتياجات الخاصاااة" -

 بجامعة الملك عبد العزيز بجدة.االحتفاالت ومركز المؤتمرات 

 2009/2010زيز بجدة.هـ"  قاعة المؤتمرات بجامعة الملك عبد الع1430/1431مؤتمر " ملتقى األنتاج األكاديمي الخامس لعام  -

  2010 -  10/6/1431معرر ابتكار في فندق هيلتون جدة يوم   -

لدول   - لدولي للتراث العمراني في ا يات المؤتمر ا يات ضاااااامن فعال فاعل لذي أقيم ضاااااامن  تاريخية ا بات التحرج بجدة ال معرر طال

 2010 –. 14/6/1431-10اإلسالمية في الفترة من 

 الفرص الضرورة، : نا@العربية عربي الرقمية المكتبة " )اعلم(  والمعلومات للمكتبات لالتحاد العربي نالعشرو و الحادي المؤتمر -

 8/10/2010-6 لبنان - بيروت في "والتحديات

عبد م بقاعة المؤتمرات بجامعة الملك 22/12/2010الموافق ) هـ( 16/1/1432)  مؤتمر " ملتقى األنتاج األكاديمي السادس األربعاء -

 جدة . -العزيز 

م( حضور محاضرات 5/5/2011-2هـااااا( الموافق )1432جماد الناني/2جماد األول ـاااااـااااا29الملتقي المهني النالث المنعقد بين فترة ) -

 وألقاء ورشة عمل بقاعة المؤتمرات بجامعة الملك عبد العزيز جدة.

قاعة الملك فهد  -هـ 7/6/1432النالثاء  -البحنية والتقنيات االستراتيجيةورشة عمل عن المجموعات  –فعاليات أسبوع البحث العلمي  -

 جدة. –جامعة الملك عبد العزيز  –للبحوث 

 إلقاء بحث وحضور فعاليات الملتقى.  -هـ 1433الملتقى الناني عشر ألبحاث الحج والعمرة بجامعة أم الفري  -

 . 22/3/1434-21 -قاعة الملك فيصل للمؤتمرات  -عزيز الملتقى العلمي الرابع لطالب جامعة الملك عبد ال -

 .1434 /14/6قاعة الملك فيصل بمركز المؤتمرات  -حضور ملتقى التواصل اإلعالمي بجامعة الملك عبد العزيز  -

حث العلمي "الب رئاسااة الجلسااة العلمية األولي في ملتقى المعلوماتية الساانوي السااادس ضاامن برنامج الوعي المعلوماتي تحت شااعار -

 هـ 1435 /6 /14 والوعي المعلوماتي لقيادة الفكر وريادة المستقبل"
  
 خدمة المجتمعانشطة ودورات تدريبية  

ألقاء محاضرة بعنوان : " تنسيق وتصميم ركن المعرر " ضمن فعاليات برنامج صنع بيدي للعام الرابع للمشاريع الص يرة بجامعة  -

 هـ ، تحت رعاية صاحبة السمو الملكي األميرة / صيتة بنت عبد و بن عبد العزيز آل سعود 9/3/1429الملك عبد العزيز

 المرأة على مملكتها ناعمة مع سحر التصميم الداخلي للمسكن "  ألقاء محاضرة بعنوان :" لمسات -

الهدف العام للدورة :االسااااتفادة من التصااااميم الداخلي و االثاث للمسااااكن الخاص وعالقته باالساااارة و افرادها و موارها، لتحقيق األداء 

 هـ   1/5/1429صيل. بدورة لمسات نواعم الو يفي للمسكن مع الشكل الجمالي بأبسط األساليب ودون م االة في التكلفة والتفا

ألقاء محاضاارة " االسااتفادة من التصااميم الداخلي لتحقيق األداء الو يفي للمسااكن مع الشااكل الجمالي بأبسااط األساااليب"  وشاار  نماذج  -

 هـ1430مركز خدمة المجتمع. -بجامعة الملك عبد العزيز بجدةلذوي االحتياجات الخاصة، بدورة " أسرار الجمال " 

 االشتراك بلجنة ورش العمل في فعاليات النشاط السنوي لطالبات كلية االقتصاد المنزلي بجامعة الملك عبد العزيز -

 هـ2/6/1430" نسيج النقافة واإلبداع "     

 هـ 27/1431-26عضو لجنة ورش العمل باللقاء السنوي لالقتصاد المنزلي بجامعة الملك عبد العزيز "صفر بقيمة"   -

 26/4/1431اإلشراف على ورشة عمل بعنوان " موقع ذو قيمة " باالقتصاد المنزلي  -

 27/4/1431ت "صقر بقيمة " ألقاء محاضرة تحت عنوان "أهمية التدريب في منهجية التصميم الداخلي" ضمن فاعليا -

 2010/  1431تصميم مسر  شطر الطالبات وإعداده لمهرجان الشعوب  -

أعداد ورشاااة عمل بعنوان " أهمية دراساااة الجدوى في أنشااااء عمل خاص " باليوم المهني الناني للخريجات بقاعة المؤتمرات بجامعة  -

 1431 /3/6الملك عبد العزيز 

 2010وم وتشريعات وتقاليد الممارسة المهنية" وحدة شئون الخريجات بجامعة الملك عبد العزيزعنوان "مفهبألقاء محاضرة  -
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  2010الصعوبات التي تواجه الخريجات في مجال العمل" وحدة شئون الخريجات  ألقاء محاضرة تحت عنوان " -

 2011 يرة بجامعة الملك عبد العزيز عنوان " أسس تنسيق ركن المعرر" بمركز صنع بيدي للمشاريع الصلألقاء محاضرة  -

بقاعة المؤتمرات بجامعة  -الملتقي المهني النالث  -تقديم ورشااة عمل بعنوان " الصااعوبات في مجال العمل )المشااكلة وفرص النجا (  -

 م5/2011/ 2  -هـ 1432جماد األول /29الملك عبد العزيز 

ومشااركة )أعضااء لجنة الموقع بالقسام (  ومشااركة طالبات  23/4/2011يوم   أعداد نشااط " كرنفال التواصال و الموقع األلكتروني" -

 قسم اإلسكان وإدارة المنزل بمساريه.

 . 23/10/1433 -المكتبة المركزية بشطر الطالبات - تقديم دورة تصميم ممرات الحركة بالمكتبات وإمكانية الوصول للكتاب

قاعة الملك فهد للبحوث بجامعة الملك عبد  –مركز التميز البحني في الدراسااات البيئية  "امةأعداد وتقديم برنامج بعنوان "البيئة المسااتد -

 .2012العزيز

 .2012المشاركة قي تقديم ندوة دور التصميم الداخلي في االستقرار األسري مسر  شطر الطالبات بجامعة الملك عبد العزيز -

"  7/4أقامة معرر " كتاب وتطبيق" في برنامج الوعي ألمعلوماتي الخامس "جيل واع للعطاء واإلبداع " مساااااار  شااااااطر الطالبات  -

 1434/التصميم البيئي للمسكن" 

 .30/4/1433بشطر الطالبات بالجامعة  43مبنى  -تقديم محاضرة معايير توصيف المقرر لالعتماد األكاديمي  -

 .2013كيفية تصميم و تنسيق ركن في معرر" بمركز صنع بيدي للمشاريع الص يرة بجامعة الملك عبد العزيز ألقاء محاضرة " -

الفيصلية  –وكالة عمادة شؤون الطالب ألنشطة الطالبات فرع الكليات  -أعداد وتقديم ورشة عمل التصميم الداخلي علم وإبداع وتطبيق -

 .6/1434 /20جامعة الملك عبد العزيز  –

 43غرفة االجتماعات مبنى  -المشاااركة في أعداد لقاء تعرفي بمشااروعي الخطة اإلسااتراتيجية )الشاابكة العنكبوتية / تقنية المعلومات(   -

 .26/6/1434بشطر الطالبات بالجامعة 

 1 :11هـ  الساعة 1/1435 /28يوم األحد الموافق " التصميم  البيئي للمسكن  " تقديم دورة  موضوعها -

 ضمن فاعليات اللقاء العلمي لبرنامج التنمية المستدامة بوحدة خدمة المجتمع والتدريب بمركز التميز البحني في الدراسات البيئية

 .""البيئة واإلنسان والفكر المستدام

النالث بالمدينة المنورة  المشاااركة في إقامة معرر للتصااميم الداخلي واالثاث في فاعليات المعرر الرئيسااي  لملتقى التراث العمراني -

 .2013 /10/12جامعة طيبة  -

تقديم دورة تدريبية بعنوان )ابجديات التصااااميم( بهدف التعريف بأهم خطوات اختيار المسااااكن الصااااحي وتصااااميمه وفق البيئة وهوية  -

 .1435 /3/6  -كلية العلوم فرع الفيصلية -المجتمع 

 هـ. 1435 /6 /17 -16والحضارة في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات  معرر سفراء األصالة بالعلم نائب رئيس لجنة -
  
  

 العضوية المهنية والمناصب

 عضو نقابة مصممي الفنون التطبيقية.            1989

 عضو مجلس قسم التصميم الداخلي بكلية الفنون التطبيقية  2002-2007

 الدولية في الواليات المكسيكية بالمونديال العالمي الحادي عشر للكشافة الدولية.مفور دولي لمصر بمؤتمر الكشافة     2000

 خبير بجمعية إدارة األعمال العربية .    2001

 مستشار بمجلس خبراء مشروع تنمية القدرات اإلنتاجية و اإلبداعية لطالب المدن الجامعية      2005

 حلوان.جامعةقات التكنولوجية والمعرفية ألعضاء هيئة التدريس والباحنين مستشار بمجلس خبراء مشروع تو يف الطا    2006

 أبو الفدا الزمالك. 43نائب مدير مركز بحوث ودراسات التجارة الخارجية التابع لجامعة حلوان ومقره     2007

 التجارة الخارجية بالزمالك.خبير وحدة التخطيط العمراني والمجتمعات الجديدة  بمركز بحوث                 2007

  ضمن نون التطبيقية : بكلية الف (QAAPبمشروع ضمان الجودة واإلعتماد ) منسق قسم التصميم الداخلي      2006-2007

 الفريق اإلداري والتنفيذي لبرنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد بالتعليم العالي بجمهورية مصر.                        

 الزمالك  –مركز بحوث التجارة الخارجية –نائب مركز بحوث التطوير بجامعة حلوان            2006-2007

 رئيس لجنة الموقع االلكتروني للتصميم الداخلي باالقتصاد المنزلي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة.  حتى تاريخه     2009

 لبرنامج التصميم الداخلي باالقتصاد المنزلي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة.عضو لجنة الخطة الدراسية                      2010

 منسق الموقع االلكتروني للتصميم والتنسيق الداخلي بموقع آفاق الزراعة وال ذاء                      2010

 جامعة الملك عبد العزيز بجدة. -عضو لجنة أصدقاء المكتبة بالمكتبة المركزية بشطر الطالبات  حتى تاريخه     2011

 حتى تاريخه    رئيس لجنة التدريب للتصميم الداخلي باالقتصاد المنزلي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. 2011
 رئيس لجنة المعارر واألنشطة للتصميم الداخلي باالقتصاد المنزلي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة.    2014- 2011
 ئيس لجنة المعارر بكلية االقتصاد المنزلي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة.نائب ر      2012-2014

 بقسم التصميم الداخلي واألثاث. لجنة إدارة ضمان جودةالمنبنقة من  لجنة تطوير المناهجرئيس              2014

 بالتصميم الداخلي واألثاث.العليا العليا المنبنقة من لجنة البحث العلمي والدراسات ت لجنة الدراساعضو              2014

  بالتصميم الداخلي واألثاث.لجنة البحث العلمي المنبنقة من لجنة البحث العلمي والدراسات العليا عضو              2014

 عضو مجلس قسم التصميم الداخلي بكلية الفنون التطبيقية   2014-2018

 عضو بمجلس كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان              2015

 كلية الفنون التطبقية جامعة حلوان. –منسق الجودة بقسم التصميم الداخلي واألثاث             2015



 7 م8201  - هـ9143  د/ مها الحلبي    أ. 

  

  

 الرحالت العلمية

 MOOT 2000الواليات المكسيكية في إطار المونديال العالمي الحادي عشر للكشافة       2000

 مدن ألمانيا لزيارة األكاديميات والمدارس الفنية والمواقع السياحية.      2007

 التدريس في المملكة العربية السعودية بجامعة الملك عبد العزيز.      2008
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