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 لجنة االشراف و االعداد للتقرير السنوي للقسم
 (2014 - 2015) 

 
 

 .... رئيس مجلس القسم.........هين ..............أ.د/ معتز شا
 ديكور ال.. مدرس بقسم .......................... الحداد ةمير أد/ 

 ديكورال.. مدرس بقسم ...........................الدالل  ةد/ فايز 
 
 ......... المدرس المساعد بالقسم.م/ ريهام هالل ..............م

 ........... المعيدة بالقسم.................. محمد صادق ةم/ هب
 ........................... المعيدة بالقسم.. م/ اسراء عبد الفتاح
 الهيئة االدارية ............................. م/ مروه ابراهيم نبيه

 الهيئة االدارية..... ........................... م/ سوزان الجزار
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 شكر وتقدير
 

 الدارة الكلية  التقدير    نتقدم بالشكر و

 عميد الكلية محمد احمد هاللستاذ الدكتور / السيد األ , . 
 ل الكلية لشئون التعليم و الطالب, وكي سيناحمد حستاذ الدكتور / السيد األ. 
 وكيل الكلية للدراسات العليا و   مصطفى يىيحستاذ الدكتور  السيد األ ,

 . البحوث
   المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل,  ندوردينا م/  ورالدكت  االستاذالسيدة 

 . البيئة وتنمية

ساتذة اعضاء هيئة التدريس بالقسم و السادة اعضاء  لسادة األكما نتقدم بالشكر ل
    هيئة التدريس المعاونة على ما بذلوه من جهد و عمل جاد خالل العام الدراسي

2014  /2015  
 .الهيئة االدارية و العاملين بالقسم  كذلك  و  

 
 

 رئيس مجلس القسم  
 أ.د/ معتز شاهين
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 5201-4201عام الجامعى  لالتقرير السنوى ل

 
ة االساتذة , الساد الديكور يعرض هذا التقرير اهم االنجازات و االنشطة في المجال االكاديمي لقسم

, و انجازاتهم على مستوى القسم و الكلية و الجامعة  و الهيئة المعاونة اعضاء هيئة التدريس
الطالب ) في مراحل البكالوريوس و الدراسات العليا ( و اهم الفاعليات و االنشطة المرتبطة بهم . 

    .الدرجات العلمية و الترقيات 
    

 

 : محتوى التقرير
 

 

 : التعريف بالقسم -1

 

  الشعب و توصيفها 

  رسالة قسم الديكور  ورؤية 

  استراتيجية قسم الديكور 

 

 

 :و الطالب يس شئون هيئة التدر -2
 

 بالقسم اعضاء هيئة التدريس 

 اعضاء هيئة التدريس المعاونة 

 الديكور بقسم العمال و العاملين السادة  

  الترقيات 

  االنتدابات 

 االجازات 
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 2015 -2014إنجازات وأنشطة متميزة شارك فيها القسم خالل العام الدراسي  -3
 

 : النشاط العلمي 
 

  المؤتمر العلمي 

 للسينوجرافيا الدولى ينالي براجردالقسم بكومشاركة ا 

 دندرااست لياايد شركة من دعوة على بناءا   قسملل الرحلة العلمية 

  ورش العمل 

 الجودة 

 

 الدراسات العليا : 
 

 الرسائل العلمية التي تم تسجيلها 

 الرسائل العلمية التي تم مناقشتها 

  مقررات الدراسات العليا 

 

 : االنشطة 
 

  المعارض 

 الساده االساتذه اعضاء هيئه التدريس انشطه 

 نشاط طالبي 

  التدريب الصيفي 

  الزيارات 

 حفل الخريجين 
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 ديكورالقسم   -1
 

  ، قسم الديكور هو أحد أقسام كلية الفنون الجميلة الخمس ، مدة الدراسة بالقسم خمس سنوات
تأسيسية الالزمة قبل تحديد يدرس الطالب خالل السنوات الثالثة االولى منها ، المقررات ال

شعبة العمارة  تخصصه الدقيق والذى يدرس الطالب فيه لمدة عامين من خالل إحدى شعبتيه )
 الداخلية و شعبة الفنون التعبيرية (

 
 الشعب و توصيفها :

 

 : أوال : شعبة العمارة الداخلية 
 

 حيزات المعمارية المختلفة يدرس الطالب فى هذه الشعبة ما يختص بدراسة التصميمات الداخلية لل
مع تشكيل وايجاد حلول عصرية ومبتكرة كما تهدف الدراسة إلى إيجاد التناغم والتوافق بين 
المتطلبات الوظيفية ، الجمالية و اإلقتصادية . حيث ان العمارة الداخلية هى الفكرة التى تشمل 

اإلدارية ، السكنية والترفيهية الخدمية  البيئة الداخلية للفراغات والتى تتنوع بين األنشطة التجارية ،
 وغيرها من المجاالت التى تخصص العمارة و الفراغ الداخلى .

 

  تؤهل الدراسة بالشعبة الطالب الخريج فيها للعمل فى مجاالت التصميم الداخلى فى المجاالت   
مة وأيضا العمل فى ) اإلدارية ، السكنية ، السياحية والتجارية ..... ( وغيرها من المجاالت العا

تصميم االثاث وعناصر التصميم الداخلى المكملة مثل الزجاج المعشق وأعمال السيراميك و 
 الموزاييك .

 

 

 

 

 

 



 2015-2014                                                          بكلية الفنون الجميلة -سنوى لقسم الديكورالتقرير ال

 
 

 7   جامعة االسكندرية –ديكور القسم 

7 | P a g e 
 

 ثانيا : شعبة الفنون التعبيرية : 
 

  يدرس الطالب فى هذه الشعبة مقررات التصميم واإلنشاء فى مجاالت السينوجرافيا والمناظر
و إستخدام الكمبيوتر والبرامج الرقمية المتخصصة فى التصميم وكذلك  التليفزيونية والسينمائية

عرض وتقديم التصميمات ، كما يدرس الطالب أيضا مقررات فى تصميم األزياء الدرامية 
وتصميم الشخصيات باإلضافة إلى المقررات المعاونة فى التخصص وكذلك بعض المقررات 

 اإلختيارية .
 

 خرج منها للعمل فى مجاالت التصميم واإلبداع الفنى للسينوجرافيا تؤهل الدراسة بالشعبة المت
والديكور المسرحى ) الدراما بأنواعها ، العروض الموسيقية والمهرجانات ، ........إلخ ( وكذلك 

 فزيونية واألفالم السينمائية .يتصميم الديكور والمناظر للبرامج التل
  المرتبطة بالتخصص مثل تصميم السينوجرافيا كما يمكن للمتخرج العمل أيضا فى المجاالت

والمناظر الرقمية ، تصميم األزياء الدرامية ، تصميم اإلضاءة المسرحية ، إبتكار العناصر الرقمية 
المكملة للمناظر فى السينما والتليفزيون ، تصميم الشخصيات ، وتصميم النماذج لالفالم  ..... 

 إلخ .
 

 : ثالثا : الدراسات العليا 
 

 الدكتوراة ( فى كال من الشعبتين ، طبقا  -الماجستير  -نح القسم الدرجات العلمية ) الدبلوم  يم
 للقواعد التى اقرتها اللوائح المنظمة و قانون تنظيم الجامعات .  
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 رؤية قسم الديكور : 

 

ميز ان يصبح القسم بشعبتية رائدًا على الصعيدين المحلى والعالمى من حيث كفاءة خريجيه وت
 أعضاء هيئة التدريس به ومدى تطور برامجه التعليميه .

أن يتميز خريجى القسم من حيث المستوى العلمى والمعرفى والمهارات العمليه والمهنيه عن نظرائهم 
 من خريجى الكليات المناظره محليًا وعالميًا .

التخصص واألرتقاء أن يساهم القسم من خالل مخرجاته فى توفير احتياجات المجتمع فى مجاالت 
بالذوق الفنى العام وأن يحتل خريجيه مكانًا مميزًا من خالل تأكيد أهمية الدور الذى يقومون به فى 

 قطاعات المجتمع المختلفه وخطط التطوير والتحسين .

 : رسالة قسم الديكور 
 

 تلبية حاجات المجتمع من المتخصصين والمبدعين فى مجاالت التصميم واالنشاء للعماره -1
ما والتليفزيون ( من خالل شعبتى القسم العماره الداخليه اخليه والديكور ) للمسرح , السينالد

 . والفنون التعبيريه
ن خالل والمعرفة والمهاره م ةتحقيق المستوى المطلوب من الكفاءتعليم وتدريب الطالب ل -2

 . ةوأساليب التعليم المتطور  ةبرامجه ومقرراته الدراسي
 ةمعرفة والمهارات العلميه المختلففى مجال التخصص الذين يجمعون بين التوفير الخريجين  -3

 وفقًا للمعايير المحلية والعالميه فى التخصصات المناظرة .
وذلك باتباع أحدث طرق التدريس والتدريب وتطوير البرامج  ةمميز  ةتقديم خدمة تعليمي -4

لدراسات والبحوث فى مجال والمقررات ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس واالستفاده من ا
 التخصص واستخدام الوسائل المتاحه من تكنولوجيا التعليم .
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 استراتيجية قسم الديكور :
 

 تطوير تتحدد استراتيجية قسم الديكور بشعبتية ) العمارة الداخلية ، و الفنون التعبيرية ( فى اطار   

يلبى حاجات  و ما لمناظرة المعتمدة عالميا ،العملية التعليمية ، بما يواكب التطور فى الجامعات ا

وتحقيقا لرسالة القسم المنبثقة عن رسالة  المجتمع من الخريجين فى مجاالت التخصص المختلفة ،

 الكلية وذلك من خالل :

 

 تطوير البرامج والمقررات . -1

 االداء و الكفاءة لدى اعضاء هيئة التدريس . ىرفع مستو -2

 .تطوير نظم التقييم للطالب  -3

تطوير وزيادة المنشآت و اآلبنية التعليمية و االدارية بما يتناسب مع اعداد المقبولين  -4

 من الطالب .

 . تجهيز قاعات المحاضرات باحدث الوسائل التعليمية واالجهزة السمعية و البصرية -5

 االستفادة من نتائج البحوث و الدراسات فى مجاالت تطبيقية لخدمة المجتمع و البيئة . -6

 ادارة للمتابعة وتقييم االداء و التحسين المستمر . انشاء -7

 رفع مكانة الخريجين االكاديمية . -8

الممتلك للرؤية   -فى مجاالت العمارة الداخلية او الفنون التعبيرية  -اعداد المصمم  -9

 والمعرفة والمهارة .

 جين .يرفع المهارات الفنية و االبداعية للخر -10

 مجاالت تطوير البيئة الثقافية .المساهمة فى االنشطة المجتمعية و -11

 التواصل الفعال مع الهيئات المحلية و العالمية فى مجاالت التخصص .  -12
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 و الطالب  شئون هيئة التدريس -2
 

 اعضاء هيئة التدريس
 

 القسم : مجلس  رئيس  
 

 شاهين       علي أ.د/ معتز محمد الغريب 
 

 

 : العاملين  األساتذة
 

   رئيس مجلس القسم .... شاهين علي يبأ.د/ معتز محمد الغر 
 البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون  الكلية وكيل .... أ.د/ دينا محمد مندور

             أ.د/ حسن ابراهيم الفداوي 
 

 

 األساتذة المتفرغين :
 

 ) اجازة (أ.د/ حسين عزت ابو الخير 
 أ.د/ حسين احمد عزب 

 أ.د/ محمود حسن المالح
 مد متوليأ.د/ مدحت مح

 أ.د/ عبد الحميد عبد المالك علي
 أ.د/ محمود اسماعيل عنايت

 أ.د/ احمد فؤاد حسن
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 األساتذة المساعدين :
 

 أ.م.د/ عصام عبد السالم العزازي 
 أ.م.د/ عصام متولي ) اجازة (

 أ.م.د/ عماد عبد الرحمن ) اجازة (
 أ.م.د/ نجوان محمد عبد القادر شحاته

 محمد أ.م.د/ حنان صبحي
 أ.م.د/ فايزة عباس احمد 

 أ.م.د/ هبة محمود سامي منصور
 أ.م.د/ اماني امين رضا

 أ.م.د/ هديل محمد جمال الدين رجال
 

 المدرسين :
 

 د/ اسامة عزت مرسي ) أجازة (
 د/ يسري عثمان قطقط

 د/ عبير محمد نور الدين حماد
 د/ غادة القوني ) اجازة (

 ) اجازة ( د/ وليد نبيل مرسي
 مروة خالد محفوظ د/

 د/ ايمن صالح الدين الرويني
 د/ مي عبد الحميد عبد المالك
 د/ رحاب صالح الدين احمد
 ) اجازة ( د/ ريهام اسماعيل طه نجم
 ) اجازة ( د/ راندا اسماعيل طه نجم
 د/ اميرة مصطفى الحداد

 يد/ ايمان الجويل
 د/ نرمين سعد فتح هللا

 ) اجازة (د/ عمرو مصطفى عبيد 
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 ) اجازة ( نانسي ابراهيم السرياقوسي د/
 د/ فايزة محمد احمد الدالل 
 ) اجازة ( د/ ريهام عبد المنعم السيد
 د/ نائل محمد نبيل السراج
 د/ داليا مصطفى يونس
 د/ عال سما عبد المعبود

 د/ نيفين عبد اللطيف محمد 
 د/ ايات عبد هللا فواز

 فهيمالدين محمد / محمد كمال د
 

 

 لمتفرغين :المدرسين ا
 

 د/ محمد محمود رجب
 د/ ابراهيم محمود موسى
 د/ سعد محمود متولي

 د/ عالء الدين محمد حسن كرام
 

 

  المنتدبين :
 

 أ.د/ عبد الفتاح مصطفى غنيمة
 أ.د/ احمد محمد حافظ

 أ.د/ محمد محمود جمعة
 أ.د/ حسين محمد الشابوري 

 أ.د/ ممدوح عبده يوسف
 أ.د/ محمود همام عبد اللطيف

 / حسام الدين زكريا السيد احمد أ
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 دريس العاملين بقسم الديكورعدد اعضاء هيئة الت : 
 

 على رأس العمل
اجمالى عدد 

 المعاريين واالجازات

االجمالي 

 الكلي

 االجمالى مدرس متفرغ مدرس استاذ مساعد استاذ متفرغ أستاذ
11 47 

3 6 7 16 4 36 

 
 اعضاء هيئة التدريس المعاونة

 

  : درسين المساعدينالم
 

 م.م/ عمرو احمد محمد رزق 
 م.م/ اية محمد كمال الدين

 ) اجازة ( م.م/ دينا السيد صالح
 م.م/ سلمى محمد نبيل ابو طالب

 م.م/ عصام السيد علي
 م.م/ دينا وجيه فاضل
 م.م/ اماني طه محمود
 م.م/ ايمان احمد السيد

 م.م/ دينا محمد سعيد ابو شال
 م.م/ اسماء حسن طه

 م.م/ بسمة خليل ابراهيم
 م.م/ دينا نبيل احمد ) اجازة (

 / باكينام علي فؤاد محمد عوضم.م
 م.م/ هبة السيد فكري 

 م.م/ شيماء بسيوني مصطفى
 م.م/ سالي فخري حسين

 م.م/ ريهام محمد احمد هالل
 م.م/ سهام اسامة عبد الستار

 م.م/ داليا سعيد حلمي العباسي 
 احمد م.م/ عال محمد محمود محمد
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 ) اجازة ( م.م/ هبة هللا رمضان صبري 
 ( ) اجازة م.م/ ايمان احمد طارق 

  

  : عيدينالم
 

 م.م/ شيرين محمد عباس ) اجازة (
 ) اجازة ( م.م/ مي اشرف عمر الوكيل

 م/ ياسمين محمد عبد العال المراغي
 م/ منى فريد السيد محمد عثمان

 م/ عاليا سامح انور عثمان محمد
 احمد التونسي م/ محمد حسين

 م/ مارينا مدحت صادق عبد السيد
 م/ ندى طارق عبد الحميد مصطفى
 م/ لميس سليمان علي محمود حسن

 م/ الهام محمد عادل عبد الحميد المالح
 م/ ريهام سامي محمد السيد حبيب

 م/ مروة سعد الدين حسوبه
 م/ مي محمد عبد النبي يوسف

 م/ مروة مصطفى سعد محمود الرملي
 اء عبد الفتاح حامد احمدم/ اسر 

 م/ هبة محمد صادق محمد محمود
 م/ سهر محمد علي سعد الحوفي 

 م/ ايمان منير بكر عبد العزيز خضر
 م/ اسماء محمد صابر ابراهيم موسى
 م/ ليلى السيد حسين السيد حمودة
 م/ سميرة احمد سيد احمد اسماعيل

 م/ ريجي عاطف عبد العاطي ميخائيل
 محمد عمر الضرير م/ لقى سالمة محمد

 م/ جيالن يسري عبد الوهاب حسن الحناوي 
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   بالقسم  عدد اعضاء الهيئة المعاونة : 

 االجمالى الكلى االجازات على رأس العمل

 االجمالى معيد مدرس مساعد
6 46 

18 22 40 
 

 

 

 2015/  2014للعام الجامعي   عدد طالب مرحلة البكالريوس بالقسم : 

 االجمالى الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية األولىرقة الف الفرقة االعدادية

 طالب 419 طالب 258 طالب 294
 ) داخلية( 316
 )تعبيرية( 55

 )داخلية(52
 )تعبيرية( 6

1400 

 

 

 

 

 السادة العاملين و العمال بقسم الديكور :
 

 : اوال الموظفين 
 االسم م االسم م
 مصطفى فايددرية احمد  2 نعمة حافظ حسن 1
 عمرو محمد احمد السعدني 4 امال شعبان توفيق 3
 شيماء فؤاد سراج الدين 6 وفاء محفوظ عبد الحفيظ 5
 سها محمد احمد المراسي 8 داليا حمدان سالم 7
 مروة رضوان 10 شيماء الرفاعي حمودة 9
 بسنت محمد سعيد 12 شيماء طارق معروف 11
 بان بسيونيزيزي شع 14 محمود محمد رشوان 13
 والء انور لطفي 16 سوزان حسن عبد الحميد 15
 نهى محمد عبد الحليم 18 نرمين مصطفى محمد 17
 هديل ماهر حسن 19
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 ثانيا العمال : 
 االسم م االسم م
 امل ابراهيم السيد 2 فردوس محمد علي 1
 السيد الحسيني فرحات 4 سمير السيد عبد الوالي 3
 

 لعلميةو الدرجات اترقيات  ال
 

 درجة أستاذ :
 

  تخصص  -اذ المساعد بقسم الديكور األست –أ.م.د/ حسن إبراهيم محمود الفداوي ترقية
بذات القسم والكلية ستاذ ألدرجة جامعة اإلسكندرية  –كلية الفنون الجميلة  –تعبيرية الفنون ال

خ موافقة مجلس ) تاري 27/5/2015وذلك إعتبارًا من ) أستاذ تصميمات الفنون التعبيرية ( 
  .4/6/2015( بتاريخ  939قرار مجلس الجامعة رقم )  ( , الجامعة

 

 درجة أستاذ مساعد :
 

 مساعد بقسم الديكور بكلية الفنون في وظيفة أستاذ  -ال الدين رجال / هديل محمد جمعيين دت
 .25/11/2014الجميلة وذلك إعتبارًا من 

 

 بكلية الفنون الجميلة المدرس بقسم الديكور  –م ترقية د/ راندا إسماعيل طه عبد المجيد نج   
 . ) شعبة الفنون التعبيرية ( لدرجة أستاذ مساعد بالقسم

 

 درجة مدرس :
 

  العمارة  تخصص -المدرس المساعد بقسم الديكور  –ترقية م.م/ عال سماء عبد المعبود
دكتوراه الفلسفة في , حيث أنها حصلت على درجة  بذات القسم والكلية الداخلية لدرجة مدرس

 . 22/7/2014قسم الديكور وتم إعتمادها من الجامعة بتاريخ  –الفنون الجميلة 
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  تخصص  –المدرس المساعد بقسم الديكور  –ترقية م.م/ نيفين عبد اللطيف محمد عمر
حيث تم منحها درجة دكتوراه الفلسفة في , بذات القسم والكلية تعبيرية لدرجة مدرس الفنون ال

قسم الديكور والمعتمدة من مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ  –ن الجميلة الفنو
 .4/1/2015والممتده حتى  30/12/2014

 

  عمارة التخصص  –المدرس المساعد بقسم الديكور  –ترقية م.م/ آيات عبدهللا فواز سلطان
لفلسفة في الفنون حيث تم منحها درجة دكتوراه ا –ية بذات القسم والكلداخلية لدرجة مدرس ال

 .28/4/2015بجلسته المنعقدة في قسم الديكور والمعتمدة من مجلس الجامعة  –الجميلة 

 

  تخصص الفنون  –المدرس المساعد بقسم الديكور  –ترقية م.م/ محمد كمال الدين محمد فهيم
الفنون حيث تم منحه درجة دكتوراه الفلسفة في  –التعبيرية لدرجة مدرس بذات القسم و الكلية 

 .2015/ 16/5قسم الديكور , و التي نوقشت بتاريخ  –الجميلة 
 

 درجة مدرس مساعد :
 

  داخلية العمارة ال شعبة –المعيدة بقسم الديكور  –ترقية م/ عال محمد محمود محمد أحمد
حيث أنها حصلت على درجه الماجستير وتم  بذات القسم و الكلية ,لوظيفة مدرس مساعد 

 .27/5/2015س الجامعة بتاريخ إعتمادها من مجل

 

  وظيفة بة العمارة الداخلية لشع –المعيدة بقسم الديكور  –ترقية م/ داليا سعيد حلمي العباسي
حيث أنها حصلت على درجة الماجستير وأعتمدت بمجلس , مدرس مساعد بذات القسم والكلية 

 .27/5/2015الجامعة بتاريخ 

 

 صص الفنون تخ –الديكور قسم المعيدة ب –سي م/ سهام أسامه عبد الستار عبا ترقية
ير حصلت على درجة الماجستانها حيث , بذات القسم والكلية وظيفة مدرس مساعد التعبيرية ل

  . وتم إعتمادها من مجلس الجامعة 2/5/2015والتي نوقشت بتاريخ 
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  ة ًا للخططبق 2014دفعة من  , بالقسم اتمعيد وظائففي الخريجات االتي اسماؤهن  تعيينتم
 : خماسية لتعيين المعيدين ال
 شعبة عمارة داخلية -

 
 مجموع الدرجات اإلســم م
 6868  سميرة أحمد سيد أحمد إسماعيل  1
 6820 ريجي عاطف عبد العاطي ميخائيل 2
 6807 لقى سالمة محمد محمد الضرير 3
 6744 إيمان منير بكر عبد العزيز خضر 4
 6739 جيالن يسري عبد الوهاب حسن 5
 6697 أسماء محمد صابر إبراهيم موسى 6
 6695 ليلى السيد حسن السيد 7

 
 شعبة فنون تعبيرية -

 مجموع الدرجات اإلســم م
 6610  سهر محمد علي سعد الحوفي  1
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 إنتدابات هيئة التدريس بالقسم
 
  التالية  المقررات جامعة فاروس لتدريسالى إنتداب كل من السادة األساتذة األتي أسماؤهم

  : 2015/ 2014للعام الجامعي 

 

 مواد التدريس بجامعة فاروس األستاذ الدكتور
 أ.م.د/ عصام عبد السالم العزازي 

 
 رسم تقني-
 (1تكنولوجيا تكسيات الحوائط واألرضيات واألسقف ) -

 (2تصميم األثاث ) - أ.م.د/ نجوان عبد القادر شحاته
 ألثاثبحوث التصميم والتطوير ل -

 (2األرجونوميكس في التصميم الداخلي )- د/ مي عبد الحميد عبد المالك
 (2التصميم الداخلي للمنشأت اإلدارية ) -

 نظم تحكم بيئي ) صوتيات ( - د/ فايزة محمد الدالل

 تكنولوجيا خامات التصميم الداخلي -
 (2نظريات اللون وتطبيقاته )- د/ عال سما عبد المعبود سليمان

 ب إختيار األثاثأسالي -
 

  ألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لإنتداب أعضاء هيئة التدريس األتي بيانهم
 : 2015 /2014للفصل الدراسي الثاني 

 

 عدد الساعات اليوم اإلسم م
 6 الخميس أ.د/ أحمد فؤاد حسن  .1
 6 الخميس أ.د/ مدحت محمد متولي  .2
 6 الخميس ندورأ.د/ دينا محمد عباس م  .3
 6 الخميس أ.م.د/ عصام عبد السالم العزازي   .4
 6 الخميس .د/ حسن إبراهيم الفداوي أ  .5
 6 األحد د/ هديل محمد جمال  .6
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  أكتوبر للعلوم جامعة  -كمحكم خارجي بكلية الفن و التصميم  .د/ حسن إبراهيم الفداوي أأنتداب
متحان افي  لسينما و المسرح و هذاشعبة ا -بالسادس من أكتوبر  MSAالحديثة و اآلداب 

 . نهاية الفصل الدراسي األول لمادة المشروع
 

 التصميمات  مقرر تدريسل باألقصر الوادي جنوب جامعةل .د/ حسن إبراهيم الفداوي أ أنتداب
 .  الثالث الصف و الرابع للصف التعبيرية الفنون  شعبة الديكور بقسم

 

 

 جاااتاأل 
 

  لمـد المهمـة العلميـة –المدرس بقسم الـديكور –د المنعم السيد علي / ريهام عبداجازة ممنوحة 
حيــث أنهــا ســبق ومنحـت أجــازة خاصــة ) مهمــة  2014/2015عــام أخــر للعــام الجـامعي لمـده 

بجامعـــة الـــدمام بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية للعمـــل  2013/2014علميـــة ( للعـــام الجـــامعي 
 . الداخلية بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الدمام والخاصة بالتدريب العملي والفني بقسم العمارة

 

 جامعة أكتوبر للعلوم ب للعمل بقسم الديكور األستاذ –.د/ حسن إبراهيم الفداوي أ جازة ممنوحةا
الفصل الدراسي ب ,كرئيسل لقسم المسرح و السينما  ثة واآلداب بكلية الفنون والتصميمالحدي

 . 2014/2015م الجامعي الثاني للعا
ساهم األستاذ في تخريج الدفعة األولي من شعبة المسرح و السينما خالل اإلعارة قام  و

 : األستاذ باألعمال اإلدارية الخاصة بالقسم كما قام بتدريس ثالثة موضوعات مختلفة
1- Production Design Theory and practice 
2- Introduction to Production Design 
3- Graduation Project 
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 مال المهمة العلمية ستكالمدرس بالقسم أل –د/ عمرو مصطفى عبد العزيز عبيد  اجازة ممنوحة
بناءًا على رغبة جامعة الدمام  2014/2015للعام الجامعي الحالي  إستكماالً أشهر  6لمدة 

 . في اإلستمرار بالعمل لديهم بقسم العمارة الداخلية بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الدمام

 

 قسم  –بكلية التصاميم  للعملالمدرس بالقسم  –د/ وليد نبيل مرسي محمد  اجازة ممنوحة
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة وذلك للعام السادس للعام الجامعي  التصميم الداخلي

2015/2016. 
 

 د عملها للعام المدرس بالقسم لتجديد عق –د/ غادة عوض مصطفى القوني  اجازة ممنوحة
للعام الجامعي وذلك لمده عام مام بالمملكة العربية السعودية عة الدالتاسع بجام

2015/2016. 

 

 د عملها للعام المدرس بالقسم لتجديد عق –د/ غادة عوض مصطفى القوني ا. اجازة ممنوحة
للعام الجامعي التاسع بجامعة الدمام بالمملكة العربية السعودية وذلك لمده عام 

2015/2016. 
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 لقسم  ا وأنشطة متميزة شارك فيهاإنجااات   -3
 2015 -2014 دراسيخالل العام ال

 

أشتملت الخطة الدراسية إلى جانب المحاضرات النظرية والتمارين والمشروعات العملية في كافة المواد 
مناقشات الرسائل  المحاضرات و المعارض و الدراسية علي مجموعة من األنشطة وورش العمل و

 -لعلمية التى أستمر العمل بها على مدى فصلين دراسيين وكان ترتيبها الزمنى كالتالى :ا
 

 

لمى اط الع  النش
 
 

 

 المؤتمر العلمى للقسم :
 

 2015إبريل  20اإلعداد للمؤتمـر العلمي الثالث لقسم الديكور في 
 ( 2015/2017تحت عنوان : ) إستراتيجية البحث العلمي لقسم الديكور 
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 " " مجاالت التطبيق لخدمة المجتمع والبيئة السكندرية
 ، رئيس جامعة اإلسكندرية  رشدى زهرانتحت رعاية األستاذ الدكتور / 

 عميد الكلية  محـمد أحـمد هـالل , /واألستاذ الدكتور             
 قسم الديكور رئيـس ، محمـد شـاهيـن زـــمعتاألستاذ الدكتور/  : رئيس المؤتمر
 خدمة البيئة ، وكيل الكلية لشئون المجتمع و دينا مندوراألستاذ الدكتور /  : مقرر المؤتمر

 ، األستـاذ المسـاعد بالقسـم عصــام العـــزازى د/  :أمـيـن المؤتـمر 
 
 

 لجان المؤتمر
  

 أسماء أعضاء اللجنة دور اللجنة 
 

 إسم اللجنة
 

 

 وراق البحثية المقدمة .مناقشة المقترحات واأل

إعداد البيان الختامى و صياغة اإلستراتيجيه 

 والتوصيات .
 

الساده األساتذة واألساتذة 
 المساعدين بالقسم 

 اللجنة العلمية

 

 . إعداد برنامج المؤتمر

تنظيم الجلسات النقاشيه للمقترحات و االوراق 

 البحثية المقدمة . 
 

 أ.م.د/ نجوان شحاته ....رئيسا  
 / رحاب غنيمد

 د/ نرمين سعد

 
 

 لجنة التنظيم 
 

 

جمع االوراق البحثية والمقترحات حول 

موضوع المؤتمر، من الساده أعضاء هيئة 

 التدريس .
 

 

 أ.م.د/ هديل الرجال....رئيسا  
 أ.م.د/ أمانى رضا

 د/ فايزة الدالل
 د/ نائل السراج

 

 لجنة المقترحات

 

 .وزيعهاطبوعات الخاصة بالمؤتمر وتإعداد الم

 البوستر .

 المطويات .

 شهادات التقدير .
 

 أ.م.د/ حنان صبحى....رئيسا  
 د/ اميرة حداد

 د/ نيفين عبد اللطيف

لجنة الدعاية و اإلعالن 
 وشهادات التقدير

جمع اللوحات ومشروعات التخرج فى مجال 

السادة األساتذة المقدمة من المؤتمر واألعمال 

 .أعضاء هيئة التدريس 

 المصاحب للمؤتمر . عرضمتنسيق ال تنظيم و

 

 أ.م.د/ هبه منصور....رئيسا  
 د/ يسرى عثمان
 د/ مى عبد الحميد

 د/ عال سماء
 

 لجنة المعرض

 تنظيم قاعة المؤتمر و مرفقاتها.

 . مئلزوار و تسجيل أسمالستقبال اإلتنظيم 

 .االعداد والتنظيم للبوفيه 

 

 أ.م.د/ فايزة عباس....رئيسا  
 د/ عبير حماد

 د/ مروة محفوظ
 د/ داليا يونس

 

لجنة اإلستقبال و 
 الضيافة
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 الجلسات التحضيرية 
 

 
  

  
 

 25/3/2015جلسة بتاريخ االربعاء 
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 29/3/2015جلسة بتاريخ االحد 
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معاونة العضاء هيئة التدريس فى اجتماع اللجنة التنظيمية للمؤتمر مع السادة اعضاء الهيئة ال
5/4/2015 
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 15/4/2015جلسة بتاريخ االربعاء 
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 18/4/2015جلسة بتاريخ السبت 
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 2015إبريل  20لمؤتمـر العلمي الثالث لقسم الديكور في افعاليات 

 (2015/2017تحت عنوان : ) إستراتيجية البحث العلمي لقسم الديكور 
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 توصيات المؤتمر
 

من السادة األساتذة وكذلك دراسة المقترحات المقدمة  بعد القيام بعدٍد من االجتماعات واللقاءات    
أعضاء هيئة التدريس بالقسم ودراسة الخطة االستراتيجية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

على المجاالت البحثية التالية  ق, وبعد المناقشة وصياغة التوصيات , تم االتفا بجامعة االسكندرية
توجيه الدراسات والبحوث العلمية لخدمة المجتمع اتيجية البحث العلمى بالقسم نحو لتحقيق استر  ,

الماجستير و  دراسات العليا للتسجيل فى مرحلتىوالبيئة السكندرية , من خالل إختيار موضوعات ال
 .2015/2017لدكتوراه  فى الفترة  ا

 

 
 دور البحث العلمى فى مجاالت التخصص ، فى المحافظة على الهوية والطابع السكندرى التأكيد على

 . الدراسات للمحافظة على الطابع المميز للشوارع والواجهات باإلسكندرية 
 . إتجاهات التصميم فى مجال أثاث الشارع واألماكن العامة باإلسكندرية 
 ات المواطنين باإلسكندرية .الدراسات البحثية فى التصميم الداخلى لموقع خدم 
  الدراسات فى مجال تطوير بعض المواقع التاريخية والسياحية باإلسكندرية واستغاللها لمواقع

 ذات قيمة سينوجرافية للعروض الفنية .
  وضع المعايير والشروط الخاصة بالتصميم المرتبط بالشوارع والمواقع العامة للمحافظة على

 سكندرية .الهوية الشخصية لمدينة اإل
 

 

 

 لإلستفادة من تطبيقاتها فى خدمة المجتمع السكندرىفى مجاالت التخصص  المتقدمة الدراسات

 الخامات والبيئة المحلية واالستدامة . 
 التطور التقنى وتطبيقاته فى مجال التخصص . 
  نظريات وأساليب التصميم الحديثة فى مجال التخصص ، واالستفادة منها بما يخدم المجتمع

 والبيئة السكندرية .

 

 األول المجال

 الثانىالمجال 
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 لتحقيق جودة الحياه واإلرتقاء بالذوق العامالدراسات فى مجال التخصص 

 . تطوير العشوائيات من خالل مجاالت التخصص 
 . التطوير للمسكن الشعبى من خالل التصميم الداخلى ، لإلرتقاء بحياة المواطنين 
 . معالجة التلوث البصرى فى شوارع اإلسكندرية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثالثالمجال 
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  مشاركة شعبة الفنون التعبيرية فى كوادرينالى براج الدولى للسينوجرافيا.. براج , دولة التشيك
 . , بالتصميمات المسرحية الطالبات منى مبارك و امنية عبد العزيز2015.. يونيو 
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 للتعرف على ماهو  دندر ال استياشركة ايد لرحلة العلمية لقسم الديكور بناءًا على دعوة منا
بالنهو والتشطيب وقد شارك ال التجهيزات الصحية والتركيبات الحديثة الخاصة جديد في مج

أعضاء هيئة التدريس لحضور معرض الشركة المقام بقاعة مجموعة من السادة  الطالب
 .2014/ 11/ 21 المؤتمرات بمدينة نصر يوم الجمعة الموافق
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 ورش العمل :
 

   ورشة عمل بعنوان –المدرس بالقسم  –الدكتورة / مي عبد الحميد عبد المالك علي  قامتأ    
  16/4/2015الموافق التي أقيمت يوم الخميس آلية تنفيذ المجسمات " " التصميم المعماري و 

الهدف من الورشة مساعدة  " وكان لطالب الفرقة الثالثة " شعبة العمارة الداخلية بقسم الديكور
الطالب على إبتكار تصميمات من خالل الخامة وذلك بإستخدام خامات مختلفة ومتنوعة 

ندسية وكيفية التشكيل بالخامات للوصول لشكل إبتكاري ثم كيفية عمل الرسومات اله
ولقد تم إستخدام الماسح الضوئي الثالثي األبعاد كوسيلة  والقطاعات والمساقط للمجسم

المتخصصة , ثم مناقشة كيفية اعدة للطالب في رسم الكتلة وذلك بإستخدام برامج الحاسب مس
 . ها في نشاط محدد وعمل التصميمات الداخلية الخاصة بهاتوظيف

 
   الستخدام عمل ورشةالمدرس بالقسم  –الدكتورة / مي عبد الحميد عبد المالك علي  إقامت 

Airbrush الثانية الفرقة 2014 نوفمبر . 
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 إلقاء محاضرة بعنوانب المدرس بالقسم -الدالل محمد أحمد قامت السيدة الدكتورة / فايزة       
وذلك  لمحسند ا" التفكير اإلبداعي والتصميم الداخلي " للفرقة األولى بقاعة الدكتور/ أحمد عب

 .14/10/2014يوم الثالثاء الموافق 
 
 

 ورشة عمل بعنوان المدرس بالقسم -الدالل محمد أحمد السيدة الدكتورة / فايزة أقامت         
 : ومعاونة كل من 21/10/2014يوم الثالثاء " اإلبداع في الشكل والقيمة " 

 م.م/ عصام السيد  - 

 م/ مروة إبراهيم  - 
 مرسيم/ يمنى   - 
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 الجودة :
 
 2015/ 14/12 الديكور قسم - المعاونة التدريس هيئة مع الجودة قاءل 
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ا لي ات الع   الدراس
 

ي    -1 ع م ا ج ل م ا ا ع ي ال ا ف ه ل ي ج س م ت ي ت ت ل ة ا ي م ل ع ل ل ا ئ ا رس ل 2ا 0 1 4- 2 0 1 5 :                              
 

ر -1 ي ت س اج م ل ل ا ئ ا              : رس
 

 لجنة االشراف عنوان الرسالة اسم الباحث التخصص م

1 
 فنون تعبيرية

23 /8 /2014   

ياسمين سراج الدين 

 أمير الدولة

تصميم الشخصية المصرية في أفالم 

 التحريك

 رضا أمين  أماني د.م.أ

 حماد الدين نور عبير/ د

2 
 داخلية عمارة

25/11/2014   

 فتحي أسامه مهند

 بالل

 المعيشة مكاتب بمفاهيم التصميم

 والرفاهية الفاعلية على وتأثيره

 العمل حيز في والطاقة

 شحاته القادر عبد نجوان/ د.م.أ

 السراج نبيل محمد نائل/ د

3 
 داخلية عمارة

18 /2 /2015 

 فهمي فتحي بسمة

 محمد

 لألعمدة يميةالتصم المعالجات

 الفراغات في إبداعية كمثيرات

 الداخلية

  المالح حسن محمود/ د.أ

 الحداد مصطفى أميرة/ د

4 
 داخلية عمارة

18 /2 /2015 

 أحمد علي مها

 الوكيل

 على وتأثيرها الذكية اآللية األنظمة

 اإلدارية للفراغات الداخلي التصميم

 متولي محمد مدحت/ د.أ

 رجب محمود محمد/ د

5 
 داخلية ارةعم

18 /2 /2015 

 محمد عادل آالء

 رضوان أحمد

 على وأثره التكنولوجي التطور

 التجارية المحال واجهات تصميم

   المالك عبد الحميد عبد/ د.أ

 السالم عبد عصام/ د.م.أ

 العزازي

6 
 داخلية عمارة

24 /3 /2015 

 محمد مرسي يمنى

 حمدي هللا عبد

 كمعالجات التلقائية الفنون إستلهام

 الداخلية العمارة في تصميمية

  علي المالك عبد الحميد عبد/ د.أ

 شحاته القادر عبد نجوان/ د.م.أ

7 
 داخلية عمارة

24 /3 /2015 

 علي طارق ياسمين

 التركي محمود
 الداخلية العمارة في التهجين

  عزب أحمد حسين/ د.أ

 يونس مصطفى داليا/ د

8 
 داخلية عمارة

24 /3 /2015 

 بوأ توفيق محمد

 مجداد

 في الحديث الداخلي التصميم معايير

 بالنوادي الداخلية الفراغات تطوير

 الكويت بدولة واإلجتماعية الرياضية

  منصور سامي هبه/ د.م.أ

 السراج نبيل محمد نائل/ د

9 
 داخلية عمارة

24 /3 /2015 

 حسين أحمد محمد

 علي حسن

 لحيزات الداخلي التصميم تطوير

 في الخارجية والعيادات اإلستقبال

 الكويت دولة

  منصور سامي هبه/ د.م.أ

 الحداد مصطفى أميرة/ د

10 
 داخلية عمارة

24 /3 /2015 

 عبد محمد جاسم

 حسن العزيز

 للبيئات الدخلي التصميم تطوير

  الحكومية المدارس في التعليمية

 مرحلة مدارس على تطبيقية دراسة) 

 (الكويت دولة في المتوسط التعليم

 السالم عبد صامع/ د.م.أ

 العزازي

 شحاته القادر عبد نجوان/ د.م.أ
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 لجنة االشراف عنوان الرسالة اسم الباحث التخصص م

11 
 داخلية عمارة

24 /3 /2015 

 حسن وليد طالل

 الرشيدي

 في المستقبلي الداخلي التصميم

 خدمة لمراكز الداخلية الحيزات

 الكويت دولة في المواطن

 علي مالكال عبد الحميد عبد/ د.أ

 يونس مصطفى داليا/ د

12 
 داخلية عمارة

19 /5 /2015 

 النبي عبد محمد مي

 السيد

 ميكانيكية التنفيذية التصميميات

 العمارة ومفردات لعناصر الحركة

 الداخلية

  علي المالك عبد الحميد عبد/ د.أ

 رجب محمود محمد/ د

13 
 داخلية عمارة

19 /5 /2015 
 مختار محمد آية

 بإستخدام التصميمية المعالجات

 الداخلية العمارة في البصري اإليهام

  شاهين محمد معتز/ د.أ

 شحاته القادر عبد نجوان/ د.م.أ

14 
 داخلية عمارة

19 /5 /2015 

 ألفي توفيق ليديا

 صادق

 المادية بين الداخلية العمارة

 في تحليلية دراسة – والروحانية

 اإلستشفائية المنتجعات

 عزب أحمد حسين/ د.أ

 يونس مصطفى داليا/ د

15 
 داخلية عمارة

19 /5 /2015 
 محمد نعمان سارة

 وإستخداماتها الضحلة المياه نباتات

 الداخلية العمارة في

 مندور محمد دينا/ د.أ

 الحميد عبد مي/ د

16 
 داخلية عمارة

23 /6 /2015 

 عبدهللا فكري محمد

 العزالي

 في للمتاحف الداخلي التصميم تطوير

 اإلستدامة مفهوم إطار

 منصور سامي هبه/ د.م.أ

 هللا فتح سعد نرمين/ د

17 
 داخلية عمارة

23 /6 /2015 

 محمد شعبان شيماء

 زيادة
 األيتام لدور الداخلية العمارة تطوير

  عزب أحمد حسين/ د.أ

 الحداد مصطفى أميرة/ د

18 
 داخلية عمارة

23 /6 /2015 

 عبد سمير سمر

 تركي الظاهر

 العمارة على سيالح التصميم تأثير

 المعاصرة الداخلية

 عزب أحمد حسين/ د.أ

 سلطان فواز عبدهللا آيات/ د

19 
 داخلية عمارة

23 /6 /2015 

 أحمد جمال إسراء

 فليفل

 الحيزات إمتداد بين المستقبلي الفكر

 التصميم في الزجاج وتكنولوجيا

 الداخلي

  علي المالك عبد الحميد عبد/ د.أ

 رجب محمود محمد/ د

20 
 داخلية عمارة

23 /6 /2015 

 محمد محمد شيماء

 الشباسي يحيى

 نواتج كأحد السائلة الداخلية العمارة

 المعلوماتية الثورة

  مهدي حسن فؤاد أحمد/ د.أ

 المالك عبد الحميد عبد مي/ د

21 
 داخلية عمارة

23 /6 /2015 

 سعد مصطفى مروة

 الرملي محمود

 على وأثره التكنولوجي التطور

 دراسة)  المطابخ اتحيز تصميم

 المطابخ حيزات على تطبيقية

 (السكنية

 المالح حسن محمود/ د.أ

 محفوظ خالد مروة/ د
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 لجنة االشراف عنوان الرسالة اسم الباحث التخصص م

22 
 داخلية عمارة

23 /6 /2015 

 كمال محمود سلمى

 الخلعي

 الداخلي للتصميم معاصرة رؤية

 ةدراس)  البحرية الركاب لمحطات

 البحرية الركاب لمحطة تحليلية

 (اإلسكندرية بمدينة

 السالم عبد عصام/ د.م.أ

 العزازي

 المعبود عبد سماء عال/ د

23 
 داخلية عمارة

23 /6 /2015 
 عوض يونس سمر

 الزخرفية للوحدات التحليلية الرؤية

 على وتأثيرها الهندسية واألشكال

 الداخلية العمارة طاقة

  عزب أحمد حسين/ د.أ

 يونس مصطفى داليا /د

24 
 داخلية عمارة

23 /6 /2015 

 عامر علي فهد

 نوري

 البيت في الداخلية العمارة إستلهام

 حديثة بطرق وتطبيقها القديم الكويتي

 الكويت دولة في

  علي المالك عبد الحميد عبد/ د.أ

 رجب محمود محمد/د

25 
 داخلية عمارة

23 /6 /2015 

 علي يعقوب حسن

 غلوم

 في المعاصر لألثاث كةالحر آليات

 السكنية للوحدات الداخلي التصميم

 الكويت دولة في المساحة محدودة

  عزب أحمد حسين/ د.أ

 غنيم الدين صالح رحاب/ د

26 
 داخلية عمارة

23 /6 /2015 

 عبد حسين علي

 هللا عبد قمبر العزيز

 في المعاصر الداخلي التصميم دور

 شواطئ منشأت جماليات تطوير

 الكويت دولة في المارينا

  علي المالك عبد الحميد عبد/ د.أ

 رجب محمود محمد /د

27 
 داخلية عمارة

28/ 6 /2015 

 عبد جواد حسين

 الصفار الحميد

الجمع بين تقنية االضاءة اإليحائية و 

الوظيفية في المجال السكني في دولة 

 الكويت

  شحاته القادر عبد نجوان/ د.م.أ

 غنيم الدين صالح رحاب/ د
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ه -2 ورا ت ك د ل ل ا ئ ا  : رس
 

 لجنة االشراف عنوان الرسالة اسم الباحث التخصص م

1 
 تعبيرية فنون

23 /8 /2014   

 أحمد محمد ريهام

 هالل

 تصميم في التقني التطور تأثير

 القرن في لألفالم الخيالية الكائنات

 والعشرين الحادي

  شاهين محمد معتز/ د.أ

 أحمد عباس فايزة/ د.م.أ

2 
 تعبيرية فنون

25/11/2014   

 سراج فؤاد شيماء

 الدين

 تطور في ودورها الحديثة التقنيات

 التلفزيونية البرامج مناظر تصميم

 تحليلية دراسة)  المصرية اإلخبارية

 (مقارنة

 رضا أمين أماني/ د.م.أ

 محمد طلعت إنجي/ د

3 
 داخلية عمارة

25/11/2014   

 السيد أحمد إيمان

 العقبي السيد ودمحم

 الفكر على الحيوية األنسجة أثر

 الداخلية للفراغات التصميمي

 التصميمي الفكر تحول)  المستقبلية

 دراسة خالل من المستقبلية للفراغات

 ( الحية األنسجة ونمو تطور أنماط

 المالح حسن محمود /د.أ

 محفوظ خالد مروة/ د

4 
 داخلية عمارة

18 /2 /2015 

 حسن علي فهد

 عيدالس

 ومتطلبات والقضاء المحاكم دور

 دولة في الحديثة الداخلية العمارة

 الكويت

  مهدي حسن فؤاد أحمد/ د.أ

 المالك عبد الحميد عبد مي/ د

5 
 داخلية عمارة

24 /3 /2015 

 محسن إسماعيل

 البالم

 على وأثره اإلجتماعي الحراك

 الكويت بدولة الداخلي التصميم

  حسن فؤاد أحمد/ د.أ

 علي المالك عبد الحميد بدع/ د.أ

6 
 داخلية عمارة

19 /5 /2015 

 حسين فخري سالي

 برغوت

 حيزات لتصميم مستقبلية رؤية

 في الطوابق متعددة السيارات إنتظار

 مصر

 عزب أحمد حسين/ د.أ

 المالح حسن محمود/ د.أ

7 
 داخلية عمارة

19 /5 /2015 

 فكري السيد هبه

 محمد

 في يئيةالب للمتاحف الداخلية العمارة

 التكيفي اإلتجاه بتطبيق مصر

 مندور محمد دينا/ د.أ

 عزب أحمد حسين/ د.أ

8 
 عمارة داخلية

19 /5 /2015 

مينا نادر نجيب 

 مرقص

إعادة تأهيل العمارة الداخلية للمباني 

 ذات الطابع الكالسيكي باإلسكندرية 

 ) دراسة تطبيقية مقارنة (

 أ.د/ محمود إسماعيل عنايت

 د رجبد/ محمد محمو
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ي    -2 ع م ا ج ل م ا ا لع ي ا ا ف ه ت ش ق ا ن م م ي ت ت ل ية ا م ل ع ل ل ا ئ ا رس ل 2ا 01 4- 2 0 1 5 : 
 

ر -1 ي ت س اج م ل ل ا ئ ا  : رس
 

 
 

 أميرة حمدي السيد عبد غازي اسم الباحثة :  -1

  داخلية التخصص العمارة     

 " العمارة الداخلية المعاصرة لمراكز طب األسنان "عنوان الرسالة :      

 م 2014/ 9/  13:  ريخ المناقشةتا    

 

 لجنة المناقشة و الحكم : 

 "مقررا  ومشرفا  "              أستاذ متفرغ بقسم الديكور والعميد السابق                أ.د/ محمود إسماعيل عنايت 

 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة                      

     "عضــوا  " جامعة حلوان –ستاذ العمارة الداخلية بقسم الديكور كلية الفنون الجميلة أ  أ.د/ يحيى أحمد عبد الحميد 

 "عضــوا  "                                              أستاذ العمارة الداخلية بقسم الديكور          أ.د/ أحمد فؤاد حسن 

 راسات العليا األسبقئون الدووكيل الكلية لش                               

 جامعة اإلسكندرية – كلية الفنون الجميلة                    

 "مشرفا  وعضوا  "  البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية ووكيل -الديكور بقسم أستاذ     أ.د/دينا محمد مندور 

 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة                

 "مشرفا  وعضوا  "    األسبق ورئيس قسم العالج التحفظي –أستاذ التركيبات الثابتة      د الكاتبأ.د/ محمد محمو 

 جامعة اإلسكندرية –كلية طب األسنان            
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 هايدي محمد صبري النمر اسم الباحثة : -2

  داخلية العمارة التخصص      

 في التصميم الداخلي لمراكز تنميةالتكنولوجيا الذكية ودورها  "  : الرسالة عنوان    

 " المبكرة الطفولة                                                    

 م 26/10/2014تاريخ المناقشة :     
 

 :المناقشة و الحكم لجنة 

 "عضوا  ومقررا  "                           أستاذ متفرغ بقسم الديكور  أ.د/ محمود حسن المالح

  جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة      

 "مشرفا  وعضوا  "                          أستاذ متفرغ بقسم الديكور  أ.د/ عبد الحميد عبد المالك

 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة      

 "عضــوا  "          جامعة حلوان –كلية الفنون الجميلة  – أستاذ متفرغ أ.د/ يحيى أحمد عبد الحميد
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   آية سالم حافظ الديب اسم الباحثة : -3

 تخصص العمارة الداخلية      

 " التصميم الداخلي باستخدام الخامات الزراعية المعالجة" :   الرسالة عنوان     

 م 6/12/2014تاريخ المناقشة :      

 

 :و الحكم  المناقشةلجنة 

 "مقررا  وعضوا  "                 أستاذ العمارة الداخلية المتفرغ        أ.د/ حسين أحمد عزب

 جامعة اإلسكندرية – كلية الفنون الجميلة –قسم الديكور            

"ضوا  مشرفا  وع"                           أستاذ التصميم الداخلي لألثاث    أ.د/ خالد خلف محمد محرز

 جامعة حلوان  – كلية الفنون التطبيقية          

 بيت التصميم وصناعة األثاث  ةورئيس مجلس إدار          

 "عضوا  "        جامعة االسكندرية –كلية الفنون الجميلة  – بقسم الديكوراستاذ مساعد نجوان محمد شحاته   د/.م.أ
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  لؤى حبشي كمال عباس:  لباحثةاسم ا -4

 تخصص العمارة الداخلية      

 " اإلتجاه الطوبولوجي كمنهجية إبداعية في تصميم العمارة الداخلية ":   عنوان الرسالة    

 م 2014/ 12/ 21:  مناقشةال تاريخ    

 

 : لجنة المناقشة و الحكم

 "مشرفا  ومقررا  "                أستاذ العمارة الداخلية المتفرغ    أ.د/ حسين أحمد عزب

 جامعة اإلسكندرية – كلية الفنون الجميلة –قسم الديكور        

 "مشرفا  وعضوا  "                                                 الديكور بقسم أستاذ   أ.د/ دينا محمد مندور

 البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون كليةال ووكيل                                                 

 جامعة اإلسكندرية – كلية الفنون الجميلة      

 "وا  عضـ"                                   أستاذ التصميم الداخلي المتفرغ     أ.د/ حسن عبده محمد

 جامعة حلوان –وعميد كلية الفنون التطبيقية سابقا        

  "وا  عضـ"                                                 أستاذ مساعد بقسم الديكور  العزازي أ.م.د/ عصام عبد السالم

   جامعة اإلسكندرية – كلية الفنون الجميلة                                                    
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  سوزان حسن عبد الحميد أحمد الجزار : اسم الباحثة -5

 رة الداخلية تخصص العما     

 " " الديناميكية في التصميم الداخلي:   الرسالة عنوان    

 م 6/1/2015تاريخ المناقشة :     

 

 : المناقشة و الحكملجنة 

 "مشرفا  ومقررا  "               اذ العمارة الداخلية المتفرغ أست   أ.د/ عبد الحميد عبد المالك علي

 جامعة اإلسكندرية – لية الفنون الجميلةك –قسم الديكور                    

 "عضــوا  "                أستاذ العمارة الداخلية المتفرغ     أ.د/ حسين أحمد عزب

 جامعة اإلسكندرية – كلية الفنون الجميلة –قسم الديكور         

 بيت التصميم وصناعة األثاث  ةورئيس مجلس إدار      

 "عضــوا  "            التصميم الداخلي المتفرغ  أستاذ     أ.د/ حسن عبده محمد

 جامعة حلوان –وعميد كلية الفنون التطبيقية سابقا         
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 أميرة فخري أحمد النمر اسم الباحثة : -6

 تخصص الفنون التعبيرية      

 " البنية التشكيلية للصورة السينمائية ":   الرسالة عنوان     

 

 الحكم : المناقشة ولجنة 

"مقررا  وعضوا  "                     أستاذ العمارة الداخلية المتفرغ         أ.د/ مدحت محمد متولي

 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة             

"عضــوا  "                                   أستاذ العمارة الداخلية المتفرغ    أ.د/ نبيل حسن حسني راشد

 جامعة حلوان –كلية الفنون الجميلة             

   "مشرفا  وعضوا  " جامعة اإلسكندرية -كلية الفنون الجميلة  -بقسم الديكور أستاذ     أ.د/ حسن إبراهيم الفداوي

 "مشرفا  وعضوا  "               أستاذ مساعد بقسم الديكور           أ.م.د/ أماني أمين رضا

 جامعة اإلسكندرية –ة الفنون الجميلة كلي              

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابتسام محمد زياد الحوتري اسم الباحثة : -7

 تخصص العمارة الداخلية      

 " " الخط العربي كمثير إبداعي في العمارة الداخلية:   الرسالة عنوان     

 م 20/12/2014تاريخ المناقشة :     

 

 :المناقشة و الحكم لجنة 

  "مشرفا  ومقررا  "                                          خلية المتفرغ اأستاذ العمارة الد  حميد عبد المالكأ.د/ عبد ال

 ةجامعة اإلسكندري –كلية الفنون الجميلة                                          

 "وا  عضـ"                                                    أستاذ العمارة الداخلية المتفرغ          أ.د/ أحمد فؤاد حسن

  ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث سابقا            

 جامعة اٌسكندرية –كلية الفنون الجميلة                                          

 "وا  عضـ"          جامعة حلوان –لة كلية الفنون الجمي – أستاذ متفرغ بقسم الديكور  أ.د/ يحيى أحمد عبد الحميد
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  سلمى يوسف وهبه علي كرار اسم الباحثة : -8

 تخصص العمارة الداخلية     

 " " البيئة كمثير إبداعي لفكر التصميم الداخلي:   الرسالة عنوان    

 م16/3/2015تاريخ المناقشة :     

 

 :المناقشة و الحكم لجنة 

 "مشرفا  ومقررا  "     أستاذ العمارة الداخلية المتفرغ           زبأ.د/ حسين أحمد ع

 ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا                 

 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة                 

"عضــوا  "                                       أستاذ العمارة الداخلية المتفرغ     أ.د/ عبد الحميد عبد المالك علي

 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة                

 "عضــوا  "   جامعة حلوان –كلية الفنون الجميلة  –أستاذ متفرغ بقسم الديكور             أ.د/ ممدوح عبده يوسف

      

 

  

 

 

 

 

 

  حمصنهال أحمد محمد محمد  اسم الباحثة : -9

 تخصص الفنون التعبيرية     

 " " التقنية الحديثة في تصميم أزياء العروض األدائية:   الرسالة عنوان    

 

 :المناقشة و الحكم لجنة 

 "عضوا  ومقررا  "                                      أستاذ العمارة الداخلية المتفرغ          أ.د/ أحمد فؤاد حسن

 يل الكلية للدراسات العليا والبحوث سابقا  ووك            

 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة              

  "عضــوا  "                       أستاذ النسيج بكلية الفنون التطبيقية   أ.د/ طارق صالح سعيد صالح

 M.S.Aنة السادس من أكتوبر وعميد كلية الفن والتصميم بمدي                                      

 "مشرفا  وعضوا  " اإلسكندرية جامعة – الجميلة الفنون كلية -بقسم الديكور أستاذ      .د/ حسن إبراهيم الفداويأ

 "مشرفا  وعضوا  "                                           أستاذ مساعد بقسم الديكور           أ.م.د/ أماني أمين رضا

      جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة             
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 هديل ماهر حسن محمد القط:  اسم الباحثة -10

 تخصص العمارة الداخلية        

 (   مراكز العيون)  "لداخلي للمراكز الطبية المتخصصة التصميم ا ":   عنوان الرسالة       

 م 25/3/2015تاريخ المناقشة :        

 

 : لمناقشة و الحكملجنة ا

 "مقررا  وعضوا  "               أستاذ العمارة الداخلية المتفرغ     أ.د/ عبد الحميد عبد المالك علي

 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة       

 "مشرفا  وعضوا  "                                               بقسم الديكور أستاذ             أ.د/ دينا محمد مندور

 ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة                                                  

 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة        

 "عضــوا  "                        أستاذ متفرغ بقسم الديكور      أ.د/ يحيى أحمد عبد الحميد

 جامعة حلوان –ية الفنون الجميلة كل      
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   العباسي حلمي سعيد داليا:  الباحثة اسم -11

                داخليةالعمارة التخصص        

 " الداخلية العمارة في والتنفيذي التصميمي الفكر تكامل" :  الرسالة عنوان       

 م 28/3/2015:  المناقشة تاريخ       

 

 : والحكم ناقشةالم لجنة

 "ومقررا   مشرفا  "                                   الديكور بقسم متفرغ استــاذ      علي المالك عبد الحميد عبد/ د.أ

  األسكندريـة جامعــة – الجميلة الفنون كليــة                                             

     "وا  عض"                                     الديكور قسممجلس  ورئيس اذأست       شاهين الغريب محمد معتز/ د.أ

  االسكندرية جامعــة –  الجميلة الفنون كليـــة                                                    

    "وا  ضوع مشرفا"                                الديكور بقسم – مساعد استاذ     يالعزاز السالم عبد عصام/ د.م.أ

  االسكندرية جامعة – الجميلة الفنون كلية                                                    

     "ـوا  ضع"                                         المتفرغ الداخلية العمارة أستاذ     يالحلوان محمود السيد أحمد/ د.أ

                             الكويت دولة – االساسية التربية كليـــة                                                    
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 هنادي يوسف محمد الشراح اسم الباحثة : -12

 تخصص العمارة الداخلية        

 في  بار السنزات مراكز عالج ورعاية ك" التقنيات المتقدمة في تطوير حي:  الرسالة عنوان       

 لكويت "  ادولة                            

 م 30/3/2015:  المناقشة تاريخ       

 

 المناقشة و الحكم :لجنة 

 "عضوا  ومقررا  "                                          أستاذ العمارة الداخلية المتفرغ          أ.د/حسين أحمد عزب

 جامعة اإلسكندرية –نون الجميلة كلية الف                                         

 "عضوا  ومشرفا  "                                          أستاذ العمارة الداخلية المتفرغ    أ.د/عبد الحميد عبد المالك

 جامعة اإلسكندرية    –كلية الفنون الجميلة                                          

"عضــوا  "          جامعة حلوان –كلية الفنون الجميلة  – أستاذ متفرغ قسم الديكور      أ.د/ محمد سيد سليمان

  
 

 

 

 

  
 

 فهمى أحمد خليفة ايمان:  الباحثة اسم -13

 تخصص العمارة الداخلية       

   و الحادي القرن في السن كبار رعاية لدور الداخلية للحيزات الذكي التصميم" :  الرسالة عنوان      

 " العشرين                             

 م 15/4/2015:  المناقشة تاريخ      

 

 : الحكم و المناقشة لجنة

 "وعضوا   مقررا  " االسكندرية جامعة – الجميلة الفنون كلية -الديكور بقسم متفرغ استاذ  المالح حسن محمود د.ا

 "عضــوا  "       االسكندرية جامعة – الجميلة الفنون كلية – الديكور بقسم متفرغ استاذ       حسن فؤاد احمد د.ا

 "عضــوا  "                حلوان جامعة – التطبيقية الفنون كلية متفرغ استاذ          شمس المنعم عبد علي د.ا

 "وعضوا   مشرفا  "                                      الديكور بقسم مساعد استاذ   العزازي السالم عبد عصام د.م.ا

 االسكندرية جامعة – الجميلة الفنون كلية                                                  
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 دأحم محمد محمود محمد عال : الباحثة اسم -14

 داخليةالعمارة التخصص        

 " التجارية الحيزات في التسويق ابتكنولوجي وعالقته التصميمي الفكر ":   الرسالة عنوان       

 م 18/4/2015:  المناقشة تاريخ       

 

 : والحكم المناقشة لجنة

 "ومقررا   مشرفا  "                                    الديكور بقسم متفرغ ستــاذأ     علي المالك عبد الحميد عبد/ د.أ

 األسكندريـة جامعــة – الجميلة الفنون كليــة                                                    

    "وا  عض"    حلوان جامعــة – الجميلة الفنون كليـــة –الديكور بقسم متفرغ أستاذ      يوسف عبده ممدوح/ د0أ

   "وا  عض" االسكندرية جامعة – الجميلة الفنون كلية – الديكور بقسم مساعد ستاذأ     شحاته محمد نجوان/ د.م.أ

     "وعضــوا   مشرفا"                                الديكور بقسم مساعد ستاذأ   رجال الدين جمال محمد هديل/ د.م.أ

   االسكندرية جامعة – الجميلة الفنون كلية                                                       
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 شيرين محمد عباس عبد الخالقاسم الباحثة :  -15

 تخصص الفنون التعبيرية       

 " سفوبودا جوزيف أعمال خالل من المعاصر المسرحى المنظر" عنوان الرسالة :         

 م 2015/ 4/ 23تاريخ المناقشة :        

 

 لجنة المناقشة و الحكم :

 "ومشرفا   مقررا  "                          الديكور قسم مجلس سورئي أستاذ              شاهين محمد معتز/ د.أ

 اإلسكندرية جامعة – الجميلة الفنون كلية       

 "وعضوا   مشرفا  " حلوان جامعة - الجميلة الفنون كلية -الديكور بقسم األستاذ       اللطيف عبد همام محمود/ د.أ

 "عضــوا  "                                  الديكور قسم جلسم ورئيس أستاذ دسـوقي إبراهيم الرحمن عبد/ د.أ

 الفنون أكاديمية –المسرحية  للفنون العالي بالمعهد       

 "عضوا  "    اإلسكندرية جامعة – الجميلة الفنون كلية – بالقسم مساعد أستاذ    أحمد عباس فايزة/ د.م.أ
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 عبد الستار عباسيسهام أسامه  اسم الباحثة : -16

 تخصص الفنون التعبيرية       

  العالقة التبادلية بين الفن والعلم في مجال تصميم المناظر السينمائية " ":   الرسالة عنوان       

 م 2015 /5 /2 تاريخ المناقشة :       

 

 :المناقشة و الحكملجنة 

 "مقررا  وعضوا  "                   تفرغ أستاذ العمارة الداخلية الم    أ.د/ حسين أحمد محمد عزب

 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة              

 "مشرفا  وعضوا  "              أستاذ ورئيس مجلس قسم الديكور           أ.د/ معتز محمد شاهين

 جامعة حلوان –كلية الفنون الجميلة               

 "عضــوا  "          جامعة حلوان –كلية الفنون الجميلة  – أستاذ ورئيس الديكور   أ.د/ محمد عبد الحفيظ مكاوي
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 سلمى يحيى محمد عبد هللا الوقدي اسم الباحثة : -17

 تخصص العمارة الداخلية        

 ية " التطور التكنولوجي والمعالجات التصميمية للفراغات الداخل:   موضوع الرسالة       

 للمكتبات الهيكلية الخفيفة "         

 م 2015تاريخ المناقشة : فبراير        

 

 :المناقشة و الحكم لجنة 

 "مقررا  وعضوا  "                أستاذ العمارة الداخلية المتفرغ       أ.د/ ممدوح عبده يوسف

 انجامعة حلو –كلية الفنون الجميلة                                 

 "عضــوا  "  ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة –أستاذ بقسم الديكور          أ.د/ دينا محمد مندور

 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة           

 "مشرفا  وعضوا  "               أستاذ مساعد بقسم الديكور     أ.م.د/ حنان صبحي محمد

 جامعة اإلسكندرية  –لفنون الجميلة كلية ا          
 

 

 

 

 

 

 

 

   الماحي صبري رمضان هللا هبهاسم الباحثة :  -18

 داخليةال عمارةتخصص ال       

  الرقمية مابعد لعمارة المعاصر الداخلي التصميم"  :  الرسالة عنوان       

 " ( ياألدائ التوالدي التصميم )                                        

  

 : والحكم المناقشة لجنة

 "ومقررا   مشرفا  "                 المتفرغ الداخلية العمارة أستاذ       متولي محمد مدحت/ د.أ

 اإلسكندرية جامعة – الجميلة الفنون كلية           

 "عضــوا  "                                        المتفرغ الداخلية العمارة أستاذ    عنايت إسماعيل محمود/ د.أ

 اإلسكندرية جامعة – الجميلة الفنون كلية           

 "ا  عضــو"          حلوان جامعة – الجميلة الفنون كلية – الديكور قسم متفرغ أستاذ       سليمان سيد محمد/ د.أ
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 مال قاسمحامد حسين حاجي ك اسم الباحث : -19

 تخصص العمارة الداخلية        

 " العمارة الداخلية للمساجد في ضوء المتغيرات العلمية الحديثة  مساجد :   موضوع الرسالة       

 "  دول مجلس التعاون الخليجي                                   

   م 2015/ 5/ 3تاريخ المناقشة :        

 

 :المناقشة و الحكم لجنة 

 "مقررا  وعضوا  "                أستاذ العمارة الداخلية المتفرغ     أ.د/أحمد فؤاد حسن 

 ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث سابقا        

 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة       

 "عضــوا  "                       جامعة المنوفية – أستاذ متفرغ بكلية اآلداب    أ.د/ عبد الفتاح غنيمة

 "مشرفا  وعضوا  "                                                 أستاذ مساعد بقسم الديكور  أ.م.د/ حنان صبحي محمد

   جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة                                           
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  رق عبد العزيز شكرينادية طا اسم الباحثة : -20

 تخصص الفنون التعبيرية        

  " سينوجرافيا دراما الحركة والبالية الحديث ":   الرسالة عنوان       

 م 2015/ 5/ 21تاريخ المناقشة :        

 

 :المناقشة و الحكم لجنة 

 "مقررا  وعضوا  "                أستاذ العمارة الداخلية المتفرغ           أ.د/أحمد فؤاد حسن

 ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث سابقا              

 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة            

   "عضــوا  "     جامعة حلوان –كلية الفنون الجميلة  – أستاذ متفرغ بقسم الديكور  أ.د/ محمود همام عبد اللطيف

  "مشرفا  وعضوا  " جامعة اإلسكندرية – كلية الفنون الجميلة -مساعد بقسم الديكورأستاذ   أ.م.د/ أماني أمين رضا

 

 
 

 حنان بسيوني عبد المعز عبد العزيز اسم الباحثة : -21

 تخصص العمارة الداخلية        

  " " التصميم الداخلي لبيوت الشباب:   موضوع الرسالة       

 م 2015ابريل  تاريخ المناقشة :       
 

 : المناقشة و الحكملجنة 

 "مقررا  وعضوا  " جامعة اإلسكندرية - كلية الفنون الجميلة -أستاذ متفرغ بقسم الديكور  أ.د/محمود حسن المالح

 "عضــوا  "            ورئيس قسم الديكور األسبق أستاذ العمارة الداخلية المتفرغ  أ.د/ محمد سيد سليمان

 جامعة حلوان –كلية الفنون الجميلة                                      

  "مشرفا  وعضوا  " جامعة اإلسكندرية -كلية الفنون الجميلة -أستاذ مساعد بقسم الديكور أ.م.د/ حنان صبحي محمد

  "مشرفا  وعضوا  " جامعة اإلسكندرية -كلية الفنون الجميلة -أستاذ مساعد بقسم الديكور أ.م.د/ هبه سامي منصور

 

 
 

 آية محمد فتحي عبد الفتاح اسم الباحثة : -22

 تخصص العمارة الداخلية        

 " تطور التصميم الداخلي للفراغات التعليمية بإستخدام التقنيات التفاعلية ":  الرسالة عنوان       

 م 2015/ 6/ 15تاريخ المناقشة :        

 

 :المناقشة و الحكم لجنة 

 "مقررا  وعضوا  "                التصميم الداخلي واألثاث المتفرغأستاذ         أ.د/علي عبد المنعم شمس

 جامعة حلوان –كلية الفنون التطبيقية               

 "وا  عض" جامعة اإلسكندرية - كلية الفنون الجميلة -أستاذ متفرغ بقسم الديكور           أ.د/ أحمد فؤاد حسن

 "مشرفا  وعضوا  "               ذ مساعد بقسم الديكورأستا أ.م.د/ نجوان عبد القادر شحاته

   جامعة اإلسكندرية  –كلية الفنون الجميلة               
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  دعاء محمد عبد هللا محرم : اسم الباحثة -23

 تخصص العمارة الداخلية       

 المعايير التصميمية للحيزات الداخلية في المطارات الدولية المعاصرة   " :  لةالرساعنوان        

 "  منطقة اإلستقبال                 

  م 17/6/2015 : تاريخ المناقشة      

 

 : المناقشة و الحكملجنة 

 "مشرفا  ومقررا  "                          تاذ العمارة الداخلية المتفرغ  أس أ.د/عبد الحميد عبد المالك

 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة     

 "وا  عض"                          أستاذ التصميم الداخلي أ.د/ أحمد السيد محمودالحلواني

  دولة الكويت – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بكلية التربية األساسية               

 "وا  عض"   ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة –بقسم الديكورأستاذ         أ.د/ دينا محمد مندور

 جامعة اإلسكندرية  –كلية الفنون الجميلة            

 

 
 

  عالء عز الدين محمد عيسى اسم الباحث : -24

 تخصص العمارة الداخلية        

 ي إلى المكان المحدد "" الدالالت الحيزية كموجه حرك :  الرسالة عنوان       

 ( دراسة تطبيقية في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية)                   

 م 2015 مايوتاريخ المناقشة :        

 

 :المناقشة و الحكم لجنة 

 "مقررا  وعضوا  "  جامعة حلوان –كلية الفنون الجميلة  –أستاذ متفرغ بقسم الديكور  أ.د/ ممدوح عبده يوسف

 "مشرفا  وعضوا  "  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة -بقسم الديكورأستاذ      أ.د/ دينا محمد مندور

 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة                

 "ــوا  عضـ"   جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة  – أستاذ مساعد بقسم الديكور  أ.م.د/ حنان صبحي محمد
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ه -2 ورا ت ك د ل ل ا ئ ا  : رس
 

 جميلة سليمان جوهر سالم اسم الباحثة : -1

 داخليةالعمارة التخصص     

 " تأثير الفنون التشكيلية اإلبداعية المعاصرة في العمارة الداخلية الحديثة في:   الرسالة عنوان    

 ( ركز العلميدراسة تطبيقية على الم) دولة الكويت "                             

 

 :المناقشة و الحكم لجنة 

 "مشرفا  ومقررا  "                                              أستاذ متفرغ بقسم الديكور       أ.د/ محمود حسن المالح

 جامعة اإلسكندرية – كلية الفنون الجميلة                                          

 "عضــوا  "                                    أستاذ متفرغ بقسم الديكور والعميد السابق  يتأ.د/ محمود إسماعيل عنا

 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة           

 "مشرفا  وعضوا  "بقسم الديكور                                                         أستاذ      أ.د/دينا محمد مندور

             البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية ووكيل                                          

 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة                                           

 "عضــوا  "                      جامعة حلوان – ستاذ متفرغ كلية الفنون الجميلةا       أ.د/ ممدوح عبده يوسف
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 نيفين عبد اللطيف محمد عمراسم الباحثة :  -2

 تخصص الفنون التعبيرية    

 " " تصميم المناظر اإلفتراضية لأللعاب الرقمية ثالثية األبعاد:   الرسالة عنوان    

 م 11/2014/ 15 : تاريخ المناقشة    

 

 :المناقشة و الحكم لجنة 

 "مشرفا  ومقررا  "                    تاذ ورئيس مجلس قسم الديكورأس      د/ معتز محمد شاهينأ.

  جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة                                

 "ــوا  عض"               م الرسوم المتحركة بمعهد السينماأستاذ ورئيس قس  أ.د/ ليلى عبد العزيز محمود فخري

 القاهرة –أكاديمية الفنون           

 "عضــوا  "نتاج اإلعالمي وكيل األكاديمية الدولية لعلوم اإلعالم بمدينة اإل     أ.د/ خير هللا إبراهيم خير هللا

 وأستاذ الخدع الرقمية وأستاذ التصميم الداخلي للسينما          

 "مشرفا  وعضوا  "                الديكور  أستاذ مساعد بقسم      أ.م.د/ فايزة عباس أحمد

 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة           
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 نجاه محمد سالم فرج الحربياسم الباحثة :  -3

 داخلية العمارة التخصص     

 "" التنسيق الداخلي والتقنيات الرقمية في الحيزات السكنية المستقبلية :   الرسالة عنوان    

 

 :المناقشة و الحكم لجنة 

 "مشرفا  ومقررا  " جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة  -أستاذ متفرغ قسم الديكور عبد الحميد عبد المالكأ.د/ 

                   "عضــوا  "     البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية ووكيل – بقسم الديكور أستاذ    أ.د/ دينا محمد مندور

 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة                   

"عضــوا  "            جامعة حلوان – كلية الفنون الجميلة – أستاذ متفرغ بقسم الديكور   أ.د/ ممدوح عبده يوسف

  

 

                   

 

 

 

 

 دالل صالح علي عبد الرحمن الشمراني اسم الباحثة :  -4

 رة الداخلية تخصص العما    

 " " الرؤية المستقبلية للعمارة الداخلية السكنية بمدينة مكة المكرمة:   الرسالة عنوان    

 م 20/12/2014تاريخ المناقشة :     

 

 : لجنة المناقشة و الحكم

 "رفا  مقررا  ومش"                          أستاذ العمارة الداخلية المتفرغ      أ.د/ حسين عزت أبو الخير 

 ووكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث سابقا                   

  جامعة اإلسكندرية                 

 "مشرفا  وعضوا  "                                     أستاذ متفرغ بقسم الديكور   أ.د/ أحمد فؤاد حسن علي مهدي

 والبحوث سابقا   ووكيل الكلية للدراسات العليا      

 جامعة اإلسكندرية – كلية الفنون الجميلة     

 "عضــوا  "                                  ستاذ العمارة الداخلية المتفرغ أ  أ.د/ عبد الحميد عبد المالك علي

 جامعة اإلسكندرية – كلية الفنون الجميلة –قسم الديكور        

 "عضــوا  " جامعة حلوان –كلية الفنون الجميلة  – ستاذ متفرغ بقسم الديكورأ   أ.د/ يحيى أحمد عبد الحميد
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 شاهندة صالح عبد العزيز ترك اسم الباحثة : -5

 تخصص العمارة الداخلية     

 " " تصميم المعارض الثقافية الطوافة:   الرسالة عنوان    

 م 21/12/2014تاريخ المناقشة :     

 

  : حكم و المناقشةلجنة ال

 "مشرفا  ومقررا  "               أستاذ العمارة الداخلية المتفرغ   أ.د/ عبد الحميد عبد المالك علي

 جامعة اإلسكندرية – كلية الفنون الجميلة –قسم الديكور                                                  

  "وا  عض"                                                  بقسم الديكورأستاذ متفرغ   يأ.د/ أحمد فؤاد حسن علي مهد

 جامعة اإلسكندرية – كلية الفنون الجميلة                                                 

"وا  عض"    جامعة حلوان –كلية الفنون الجميلة  –أستاذ متفرغ بقسم الديكور      أ.د/ يحيى أحمد عبد الحميد
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  مريم محمد عبدهللا الشطي اسم الباحثة : -6

 تخصص العمارة الداخلية     

 " إعادة تأهيل العمارة الداخلية المعاصرة للسفن ذات القيم التراثية في دولة :   الرسالة عنوان    

 ( الكويت بدولة تطبيقية دراسة)  " الكويت                             

 

 : لجنة المناقشة و الحكم

 "مشرفا  ومقررا  "               أستاذ العمارة الداخلية المتفرغ  أ.د/ عبد الحميد عبد المالك علي

 جامعة اإلسكندرية – كلية الفنون الجميلة –قسم الديكور       

 "وا  عض"  البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية ووكيل -بقسم الديكور أستاذ              أ.د/ دينا محمد مندور

     اإلسكندرية جامعة – الجميلة الفنون كلية                                             

  "عضــوا  "                         دولة الكويت – أستاذ كلية التربية األساسية أ.د/ أحمد السيد محمود حسين

 

 
 

  م محمدمنى أحمد قاس اسم الباحثة : -7

 تخصص العمارة الداخلية     

 علي الطرق السريعة  في دول" المعالجات التصميمية في اإلستراحات والنزل :   الرسالة عنوان    

 " مجلس التعاون الخليجي في دولة الكويت                               

 

 :المناقشة و الحكم لجنة 

"مقررا  ومشرفا  "                  العمارة الداخلية المتفرغ  أستاذ  أ.د/ عبد الحميد عبد المالك علي

 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة      

"عضــوا  "                           ستاذ العمارة الداخلية المتفرغ أ   أ.د/ حسين أحمد عزب

 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة      

  "عضــوا  "           جامعة حلوان –أستاذ وعميد كلية الفنون التطبيقية السابق             أ.د/ حسن عبده محمد

 

 
 

 آيات عبد هللا فواز سلطان  اسم الباحثة : -8

 تخصص العمارة الداخلية     

" المعالجة التصميمية للعناصر السابقة اإلستخدام إلعادة توظيفها في العمارة :   الرسالة عنوان    

 " الداخلية                              

 

 :المناقشة و الحكم لجنة 

 "مشرفا  ومقررا  "                أستاذ العمارة الداخلية المتفرغ   أ.د/ محمود حسن المالح

 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة       

  "ـوا  عض"  جامعة اإلسكندرية – الفنون الجميلةكلية  –أستاذ العمارة الداخلية المتفرغ    أ.د/ أحمد فؤاد حسن 

"وا  عضـ"            جامعة حلوان –كلية الفنون الجميلة  –أستاذ متفرغ بقسم الديكور    أ.د/ محمد سيد سليمان
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 الخضر زعالن إبراهيم داللاسم الباحثة :  -9

 تخصص العمارة الداخلية      

 "  الداخلية الحيزات في البيئية واألقلمة الداخلي التصميم بين الموائمة ":  الرسالة عنوان    

 ( الكويت دولة في)                           

  2015مارس تاريخ المناقشة :     

 

 : والحكم المناقشة لجنة

 "وعضوا   مشرفا  "                المتفرغ الداخلية العمارة أستاذ  عزب محمد أحمد حسين/ د.أ

 اإلسكندرية جامعة – الجميلة الفنون كلية            

 "وا  عضـ"  البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية ووكيل –بقسم الديكور أستاذ        مندور محمد دينا/ د.أ

 اإلسكندرية جامعة – الجميلة الفنون كلية            

 "ـوا  عض"                                  واألثاث الداخلي التصميم بقسم أستاذ    محمد عبده حسن باسم/ د.أ

 حلوان جامعة – التطبيقية الفنون كلية            

 "وعضوا   مشرفا  "                 الديكور بقسم مساعد أستاذ       محمد صبحي حنان/ د.م.أ

 ندريةاإلسك جامعة – الجميلة الفنون كلية            

 

 

 

 

 

 

 خلود عبد هللا أحمد العبد اسم الباحثة :  -10

 تخصص العمارة الداخلية        

 إعادة توظيف وتطوير العمارة الداخلية للمباني ذات القيمة في دولة الكويت"":  الرسالة عنوان      

 م 2015/ 3/ 21تاريخ المناقشة :        

 

 :المناقشة و الحكم لجنة 

 "مشرفا  ومقررا  "               ة الداخلية المتفرغ أستاذ العمار          اد حسنأ.د/ أحمد فؤ

 ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث سابقا               

 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة               

 "وا  عض"  جامعة حلوان -الفنون الجميلة كلية  - أستاذ العمارة الداخلية المتفرغ      أ.د/ علي عبد المنعم شمس

  "وا  عض"                                                  أستاذ مساعد بقسم الديكور عصام عبد السالم العزازي أ.م.د/

   جامعة اإلسكندرية – كلية الفنون الجميلة                                                 
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 تهاني محمد حمزة اسماعيل اإلبراهيماسم الباحثة :  -11

 تخصص العمارة الداخلية        

 المفاهيم البيئية في العمارة الداخلية في المسكن الكويتي المعاصر " ":   الرسالة عنوان       

 م 2015/ 4/ 4تاريخ المناقشة :        

 

 لجنة المناقشة و الحكم : 

 "وعضوا   مشرفا  "                المتفرغ الداخلية العمارة أستاذ عزب محمد أحمد حسين/ د.أ 

 سابقا   البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية ووكيل         

 اإلسكندرية جامعة – الجميلة الفنون كلية         

 "وا  عض"                                          متفرغال واألثاث الداخلي التصميم أستاذ   شمس المنعم عبد علي/ د.أ 

 حلوان جامعة – التطبيقية الفنون كلية                                           

 "وا  عض"                         سابقا   والبحوث العليا للدراسات الكلية ووكيل أستاذ     حسن فؤاد أحمد/ د.أ 

  اإلسكندرية جامعة – الجميلة الفنون كلية – كورالدي قسم        

 "وعضوا   مشرفا  "                                                 الديكور بقسم مساعد أستاذ   شحاته محمد نجوان/ د.م.أ 

       اإلسكندرية جامعة – الجميلة الفنون كلية                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 2015-2014                                                          بكلية الفنون الجميلة -سنوى لقسم الديكورالتقرير ال

 
 

 70   جامعة االسكندرية –ديكور القسم 

70 | P a g e 
 

 
 

 محمد كمال الدين محمد فهيم اسم الباحث : -12

 تخصص الفنون التعبيرية        

 " سينوجرافيا عمارة المستقبل في األفالم السينمائية ":   الرسالة عنوان       

 م 2015/ 5/ 16تاريخ المناقشة :        

 

  :المناقشة و الحكم  لجنة

 "مقررا  وعضوا  "               تاذ العمارة الداخلية المتفرغ أس   ميد عبد المالك عليأ.د/عبد الح

 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة                

 "مشرفا  وعضوا  "              أستاذ ورئيس مجلس قسم الديكور            أ.د/ معتز محمد شاهين

 جامعة اإلسكندرية –لجميلة كلية الفنون ا                

 "مشرفا  وعضوا  "                         م العمارةأستاذ ورئيس مجلس قس      أ.د/ حاتم عبد المنعم الطويل 

 جامعة اإلسكندرية  –كلية الفنون الجميلة                 

 "عضــوا  "     لية للهندسة وعلوم اإلعالمووكيل األكاديمية الدوأستاذ الديكور      أ.د/ خير هللا إبراهيم خير هللا 

 مدينة اإلنتاج اإلعالمي     
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  مروة سعيد أحمد زكي اسم الباحثة : -13

 تخصص العمارة الداخلية        

 " ف" التطويع التقني لتصميم الفراغات المفتوحة متعددة الوظائ :  الرسالة عنوان       

 ( دراسة تطبيقية الفراغات الدراسية)                    

 م 2015/ 5/ 71: تاريخ المناقشة        

 

 :المناقشة و الحكم لجنة 

 "مقررا  ومشرفا  "                أستاذ متفرغ بقسم الديكور        أ.د/ حسين أحمد محمد عزب

 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة       

 " عضــوا  "  جامعة حلوان - كلية الفنون الجميلة -أستاذ متفرغ بقسم الديكور   .د/ يحيى أحمد عبد الحميدأ

 "عضــوا  "                       أستاذ ورئيس مجلس قسم الديكور                أ.د/ معتز محمد شاهين

 جامعة اإلسكندرية  –كلية الفنون الجميلة        

 "مشرفا  وعضوا  "               أستاذ مساعد بقسم الديكور  بد السالم العزازيأ.م.د/ عصام ع

 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة        
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 الدويكات الجليل احمدعبداسم الباحث :  -14

 تخصص العمارة الداخلية     

 " معاصر بفكر القديمة الفلسطينية السكنية المبانى اهيلت اعادة"   : الرسالة عنوان      

 2015 : اغسطستاريخ المناقشة     

 

 :المناقشة و الحكم لجنة 

 "مشرفا  ومقررا  "                                               أستاذ متفرغ بقسم الديكور      أ.د/ محمود حسن المالح

   جامعة اإلسكندرية – كلية الفنون الجميلة                                          

 "عضــوا  "                                    أستاذ متفرغ بقسم الديكور والعميد السابق  أ.د/ محمود إسماعيل عنايت

 جامعة اإلسكندرية –كلية الفنون الجميلة          

 "وا  عض"                                        المتفرغ واألثاث ليالداخ التصميم أستاذ   شمس المنعم عبد علي/ د.أ

 حلوان جامعة – التطبيقية الفنون كلية                                          

 "وعضوا   مشرفا  "                 الديكور بقسم مساعد أستاذ     محمد صبحي حنان/ د.م.أ

 اإلسكندرية جامعة – الجميلة الفنون كلية          
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ا : -3 ي ل ع ل ات ا راس د ل ررات ا ق  م
 

 :(  2014خريف  ) الفصل الدراسي االول   -1
 

   2014فصل الخريف  الديكور  عدد الطالب المسجلين لدراسة المقررات بقسم 

 االجمالى دكتوراهتاهيلي مرحلة  ماجستيرتمهيدي مرحلة  مرحلة الدبلوم

 طالب 7
 )عماره داخليه( طالب 61

 )فنون تعبيريه( طالب 8

 )عماره داخليه( طالب 7

 )فنون تعبيريه( طالب 2
 طالب 85

 

 لديكور في الفصل الدراسي االول  عدد مقررات الدراسات العليا التي تم تدريسها بقسم ا
 (2014خريف  )

 أسم البرنامج التعليمى م
 عدد المقررات لكل برنامج

 تمهيدى ماجستير تاهيلى دكتوراه دبلوم

 9 8 - برنامج العمارة الداخلية 1

 7 6 - ريةيبرنامج الفنون التعب 2

 30:اجمالى عدد المقررات  مقرر 2اجمالى عدد البرامج :  
 

 

 :(  2014خريف  ) تمهيدي ماجستير  مقررات  

 : برنامج العمارة الداخلية 

 اسم المقرر م
 اتجاهات معاصرة في تصميم العمارة الداخلية 1

 اتادارة مشروع 2

 تكنولوجيا متقدمة للخامات 3

 طرز عمارة داخلية 4

 الندسكيب العمارة الداخلية 5

 اصول بحث علمي 6

 نظريات الضوء و اللون 7
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 : مواد تكميلية
 

 اسم المقرر م
 8تصميمات  1

 ادارة مشروعات 2

 

 : برنامج الفنون التعبيرية 

 اسم المقرر م
 اصول بحث علمي 1

 تصوير رقمي 2

 تصميم االزياء الدرامية 3

 تصميم المناظر التليفزيونية و السينمائية 4

 تصميم المناظر المسرحية 5

 1دراسات متقدمة في مجال التخصص  6

 2دراسات متقدمة في مجال التخصص  7
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 :(  2014خريف  ه )  تأهيلي دكتورامقررات  

 : برنامج العمارة الداخلية 

 اسم المقرر م
 جاهات التصميم في العمارة الداخليةات 1

 ادارة مشروعات 2

 العمارة الداخلية في المناطق الحارة 3

 النقد في العمارة الداخلية 4

 تقنيات رقمية متقدمة في التصميم الداخلي 5

 تقنيات متقدمة في انظمة الجمع و التركيب 6

 1مجاالت العمارة الداخلية المعاصرة و المستقبلية  7

 2مجاالت العمارة الداخلية المعاصرة و المستقبلية  8

 

   فنون التعبيرية :البرنامج 

 اسم المقرر م
 1دراسات في تصميم السينوجرافيا  1

 2دراسات في تصميم السينوجرافيا  2

 2اتجاهات و اساليب معاصرة في مجال التخصص  3

 1اساليب معاصرة في مجال التخصص  اتجاهات و 4

 شخصيات الرقمية لالفالمتصميم ال 5

 نماذج مصغرات لالفالمتصميم  6
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 :(  2015 ربيع)  الفصل الدراسي الثاني -1
 

   2015 ربيعفصل الالديكور  طالب المسجلين لدراسة المقررات بقسم  العدد 

 االجمالى دكتوراهتاهيلي مرحلة  ماجستيرتمهيدي مرحلة  مرحلة الدبلوم

 طالب 8
 داخليه()عماره  طالب 109

 )فنون تعبيريه( طالب 7

 )عماره داخليه( طالب 10

 )فنون تعبيريه( طالب 1
 طالب 135

 

   عدد مقررات الدراسات العليا التي تم تدريسها بقسم الديكور في الفصل الدراسي الثاني
 (2015ربيع  )

 أسم البرنامج التعليمى م
 عدد المقررات لكل برنامج

 ماجستير تمهيدى تاهيلى دكتوراه دبلوم

 28 7 5 برنامج العمارة الداخلية 1

 5 4 - ريةيبرنامج الفنون التعب 2

 49:اجمالى عدد المقررات  مقرر اجمالى عدد البرامج :  

 

 :(  5201) ربيع  تمهيدي ماجستير  مقررات  

 : برنامج العمارة الداخلية 

 اسم المقرر م
 اصول بحث علمي  1

 مارة الداخليةاتجاهات معاصرة في تصميم الع 2

 ادارة مشروعات العمارة الداخلية 3

 ك (يتصوير جداري ) زجاج معشق و موزاي 4

 تكنولوجيا متقدمة للخامات في العمارة الداخلية 5

 طرز العمارة الداخلية 6

 الندسكيب العمارة الداخلية 7

 نظريات الضوء و اللون في العمارة الداخلية 8

 االلي في العمارة الداخليةاستخدام برامج الحاسب  9

 التصميمات الداخلية المتكاملة 10

 مواصفات و كميات 11
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 تحكم بيئي اضاءة و تكييف 12

 تصميم منشآت ادارية 13

 تطبيقات االعمال الفنية التشكيلية في العمارة الداخلية 14

 تطبيقات المنظور الهندسي في العمارة الداخلية 15

 فيذيةتطبيقات و رسوم تن 16

 تقنيات متقدمة في االضاءة و التكييف 17

 دراسات الحركة في الحيزات الداخلية 18

 نظريات العمارة الداخلية 19

 

 

 : مواد تكميلية

 اسم المقرر م
 ادارة مشروعات 1

 تحكم بيئي اضاءة و تكييف 2

 تصميم منشآت ادارية 3

 8تصميمات  4

 كميات و مواصفات 5

 9تصميمات  6

 تفاصيل ورسومات تنفيذية 7

 تنسيق داخلي 8

 مواد نهو وتشطيب 9

 

 
   فنون التعبيرية :البرنامج 

 اسم المقرر م
 تصميم اضاءة مسرحية باستخدام الحاسب االلي 1

 تصميم الشخصيات الرقمية 2

 تصميم المناظر التليفزيونية و السينمائية 3

 تصميم المناظر المسرحية 4

 ي مجال التخصصدراسات متقدمة ف 5
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 :(  5201 ه ) ربيعتأهيلي دكتورامقررات  

 : برنامج العمارة الداخلية 

 اسم المقرر م
 1مجاالت العمارة الداخلية المعاصرة و المستقبلية  1

 التصميم في الفراغ المفتوح 2

 العمارة الداخلية الذكية 3

 2مجاالت العمارة الداخلية المعاصرة و المستقبلية  4

 صميم داخلي معاصرت 5

 تقنيات متقدمة في النهو و التشطيب 6

 تقنيات متقدمة في انظمة الجمع و التركيبات 7

 
   فنون التعبيرية :البرنامج 

 اسم المقرر م
 2اتجاهات و اساليب معاصرة في مجال التخصص  1

 الفن التشكيلي المعاصر 2

 تقنيات و وسائط سينوجرافية متقدمة 3

 2تصميم السينوجرافيا دراسات في  4

 
 

 :(  5201 دبلوم عمارة داخلية ) ربيعمقررات  
 

 اسم المقرر م
 تصميمات العمارة الداخلية 1

 تصميمات و رسوم تنفيذية 2

 تطبيقات االعمال الفنية في العمارة الداخلية 3

 تطبيقات الحاسب االلي في العمارة الداخلية 4

 تكنولوجيا متقدمة للخامات 5
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 االنشطة
 

 المعارض :
 

 2014/ 12/ 24 تعبيرية الثالثة الفرقة طالب مشروعات معرض . 
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 21 يوم ,(  تعبيرية فنون  ) الديكور بقسم الثالثة للفرقة , الدرامية االزياء تصميم معرض 
 .2015 فبراير
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 الكلية بمظلوم بمبنى  23/3/2015إلثنين الموافق الب الفرقة اإلعدادية في يوم امعرض لط
 (. الداخلى التصميم خدمة فى وتطويره العنصر دراسة)  : بعنوان – تصميم اسس بمادة خاص

  عميد الكلية –وقد قام بإفتتاح المعرض كل من األستاذ الدكتور/ محمد هالل 

 أستاذ ورئيس مجلس قسم الديكور  –هين واألستاذ الدكتور/ معتز محمد شا
 وقد حضر اإلفتتاح السادة الوكالء :

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث –أ.د/ يحيى مصطفى 
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة –أ.د/ دينا محمد مندور 

 ولقد أشرف على المعرض :
 ( ادي ديكورصبحي محمد ) منسق الفرقة االعد أ.م.د/ حنان

 د/ أميرة مصطفى الحداد
 د/ نيفين عبد اللطيف

 د/ فايزة محمد أحمد الدالل
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  وقد قام مظلوم الكلية ببمبنى  2015 /3 /30في يوم الموافق  الثانيهمعرض لطالب الفرقة
األستاذ الدكتور/ معتز و ,  عميد الكلية –بإفتتاح المعرض كل من األستاذ الدكتور/ محمد هالل 

 أستاذ ورئيس مجلس قسم الديكور –محمد شاهين 

 وقد حضر اإلفتتاح السادة الوكالء :
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث –أ.د/ يحيى مصطفى 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة –أ.د/ دينا محمد مندور 
 ولقد أشرف على المعرض :

  يد عبد المالكعبد الحم.د/ أ
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  (2) مجموعة  2015/ 4/ 2معرض تانيه تصميمات 
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 2015/  4/  6االحد مقرر نحت  معرض اعدادى. 
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 (ماكيتات –نماذج مصغرة لحجرة المعيشة )الفرقة االعدادية خاص بمادة التصميمات  معرض. 
اساتذة قسم الديكور و  جموعة منومز شاهين , تاالستاذ الدكتور / مع المعرض قام بافتتاح

 مجموعة من طالب القسم .
 : تحت إشراف

 بالقسم االستاذ المساعد حمد )منسق الفرقة اإلعدادية(أ.م.د/ حنان صبحي م

 المدرس بالقسم    د/ أميرة مصطفى الحداد 

 المدرس بالقسم            د/ نيفين عبد اللطيف 

 . ة المعارض بقسم الديكور بمبنى طوسون بقاع 3/5/2015ذلك يوم األحد الموافق و 
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 هيئة التدريس :أعضاء  السادة االساتذة  انشطة  
 

 أ.د/ معتز محمد شاهين
 

  لس قسم الديكور محاضرة أستاذ ورئيس مج –إلقاء السيد األستاذ الدكتور/ معتز محمد شاهين
 –مركز المؤتمرات البصرية في الفيلم السينمائي " بمكتبة اإلسكندرية  " دور المؤثراتبعنــوان 

 .2015إبريل  29وذلك يوم األربعاء المــوافق  قاعة المحاضرات
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 يوم , لية الفنون الجميلة بالزمالك مناقشة رسالة الدكتوراه للباحثة مروة عودة .. ك
7/4/2015 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2015-2014                                                          بكلية الفنون الجميلة -سنوى لقسم الديكورالتقرير ال

 
 

 97   جامعة االسكندرية –ديكور القسم 

97 | P a g e 
 

 حسن ابراهيم الفداويأ.د/  
  
 : معارض فنية 

 

 وزارة من خاصة بدعوة . المدينة نبض بعنوان الفداوي  حسن الدكتور انللفن خاص معرض
 . عصفور جابر. اد الوزير معالي أشراف تحت و الثقافة

 الفنون  بمتحف عويس حامد بقاعة وذلك الغني عبد أحمد الدكتور األستاذ افتتح المعرض
 . 2014 -12 -30 إلي 2014 -12 -17 من الفترة في باألسكندرية الجميلة
 تجربتين علي المعرض أشتمل

 منفذة األعمال و العالم و مصر في السياسة و الثقافة و الفن لمشاهير بورتريه أربعون  -1
 و روزاليوسف مجلة و األهرام بجريدة نشرها تم األعمال وهذه رقميا تلوينها ثم الرصاص بخامة
 . كمال هللا عبد المرحوم الكاتب مع التعاون ب اإلنترنت بشبكة الرقمي مصر دوت موقع

 معالجة الباحث عرض حيث( سابقة لتجربة أستكماال) حارتنا أوالد بحث من مشتقة أعمال -2
 قد و محفوظ نجيب الكبير الكاتب بحياة تودي كادت و الجدل من كثيرا أثارت لرواية حديثة
 بفكرة صرلم العصرية الدولة فكرة تهديد و الدينية الفالفل فترة إبان األعمال هذه عرض سبق
 . الدينية الفاشية تيار مع مواجهة البحث فكان بالوطن تودي كادت اضحة و غير
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 محاضرات : 
بدعوة من  2015/ 8/ 11" وهذا في  اإلبداع و الروحانية قام األستاذ بعمل محاضرة بعنوان "

ه التجربة . و دارت حول تشاب مستشفي الحميات باألسكندرية و مدير هيئة الجودة بهامدير 
 الروحية في الفلسفة و الدين و الفن و تطوير فهم جديد لمفهوم العالقة بين الروحانية و الفن.

 

 اإلِشراف العلمي : 
كة في الفنون البصرية في القرن يقات الحر ب)تط رسالة الدكتوراة ي و مناقشةاإلشراف العلم

ة إمتحان الدكتوراة )قسم و الذي حصل في نهاي لباحث كريم حلمي بقسم التصويرل العشرن(
التصوير( علي الدرجة العلمية مع توصية لجنة اإلمتحان علي طبع الرسالة علي نفقة الجامعة 

 . و تداولها بين الجامعات المصرية

 
 في ورشة العمل الخاصة بآليات  الفداوي  حسن إبراهيم محمود /الدكتوراالستاذ  لسيدا مشاركه

ا م د/ هبة منصور مدير مشروع التقييم و التقييم للطالب   تقييم و تقويم الطالب تحت رعاية
 ( 4و اللتي عقدت بكلية الفنون الجميلة مدرج ) 

 
 ورشة تعليمية لفن الكاريكاتير و  الفداوي , حسن إبراهيم محمود  /الدكتوراالستاذ  لسيدا أقام

اليات الورشة و هذا بمكتبة اإلسكندرية وجرت فع Story Boardالقصة المتسلسلة المصورة 
ساعة و ذلك لألعمار  12ديسمبر بمجمل عدد ساعات  22-ديسمبر إلي  -1خالل الفترة من 

 . سنة 16سنوات إلي  10من 
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 مدحت محمد متولي  أ.د/ 
 

 : معارض فنية 
 

معرض لالعمال الفنية باالشتراك مع ا.د/ صبري محمد  متولىاقام االستاذ الدكتور / مدحت 
بمتحف  2015/ 2/ 11 الى 2015/ 1/ 29و ذلك في الفترة من  الكليةحجازي االستاذ ب
 . قاعة حامد عويس –محرم بك  –الفنون الجميلة 
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 : االبحاث العلمية 
 لة الكلية () تم النشر في مجالعمارة الرقمية المهجنة  -1
 المؤتمر الدولي لالنسانيات و التربية و التكنولوجيا -2

International conference of Humanities, Education and E. Technical 
 كندا –جامعة تورينو  - 2015يوليو  31 -30

 اسم البحث : 
Enhancing Creativity by using Spontaneous Free- Forming 
Methods in Architecture Design Education 

 اسم الباحثين :
 ا.د/ مدحت متولي

 ا.م.د/ مي عبد الحميد
 

 : المؤتمرات العلمية 
 –المؤتمر العلمي لقسم الديكور تحت عنوان : استراتيجية البحث العلمي لقسم الديكور 

 2015ابريل  20مجاالت التطبيق لخدمة المجتمع و البيئة السكندرية 
 

  المتخصصة بالكلية :اللجان العلمية 
 2015عضو لجنة مكتبة كلية الفنون الجميلة باألسكندرية في العام الجامعي  -1
  عضو لجنة فحص الطلبات المقدمة من الطلبة االجانب لاللتحاق بالماجستير و الدكتوراه -2

 

 عضو لجنة تطوير المناهج الدراسية 
 ة الثالثة تطوير المحتوى العلمي لمادة نظريات عمارة بالسن -1
 تطوير المحتوى العلمي لمادة نظريات الديكور بالسنة الثانية  -2
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 : انشطة 
تحكيم خارجي لمشروع التخرج في شعبة العمارة الداخلية باالكاديمية العربية للعلوم و  -1

 التكنولوجيا .
 شعبة السينما و MSAجامعة  –تحكيم خارجي لمشروع التخرج االول بكلية الفن و التصميم  -2

 المسرح .
 كلية الفنون الجميلة باالسكندرية . –تحكيم داخلي لمشاريع البكالريوس بقسم الديكور  -3
 تحكيم داخلي المتحان قدرات الفنون الجميلة . -4

 
    تكليف من الدكتور صديق عبد السالم توفيق نائب رئيس جامعة االسكندرية للدراسات العليا و

تقرير دوري عن البحث الذي يقوم ا.د/ صبري حجازي البحوث بالمتابعة و التحكيم و باعداد 
 باعداده و ذلك في اطار البحوث التي تجريها جامعة االسكندرية

 عنوان البحث : نظام جديد للتيبوجرافي العربي
Uni Arabic Typography a new Method for Arabic 

 
 احمد فؤاد حسن  أ.د/  

 

  نشاط في الكلية وخارجها: 
 

 لتشكيليين باالسكندرية نقيب الفنانين ا. 
  عضو لجنة الدراسات العليا والبحوث. 
 وهو المدير التنفيذي للمشروع  مشروع تقويم الطالب واالمتحانات االشتراك في تقديم ووضع

 . 2014/2015في بداية المشروع 
  مراجعة مقررات التصميم الداخلي في كلية التصميم جامعة أم القري بالمملكة العربية

 . السعودية
  5/11/2015-3االشتراك ببحث بمؤتمر جامعة فيالدلفيا كلية االداب والذي سيعقد في 

توظيف الموروث في التصميم الداخلي ) المحور األول – تجلّيات الشباب في الموروث
 .الحديث ( 

 الترقيات في المجلس االعلي للجامعات  يم العديد من المعادالت ويتق. 
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 ( للية اك مناقشات في جامعة حلوان ) فنون الجميلة وكلية الفنون التطبيقية: 
 

محمد يونس فكري عامر  "توظيف التقنية الحديثة لعناصر العمارة الداخلية في المحاكم "  -1
 . ( دكتوراه )جامعة حلوان  –كلية الفنون الجميلة  18/10/2014 يونس

 

شيماء "  مصريةتصميم الداخلي الذكي في المسكن األخضر بالبيئة اللصياغة عصرية ل"  -2
 . ( دكتوراه)  24/6/2015جامعة حلوان  –كلية الفنون التطبيقية  -سمير فهمي محمد 

 

 قنديل محمود فريد مشيره"  والتطبيق المفهوم بين الداخلي التصميم في اإلتزان"  -3
 . ( ماجستير ) حلوان جامعة – التطبيقية الفنون  كلية 11/3/2015

 

 لعمارة الداخلية فى النصف الثانى من القرن العشرينأثر الحراك االجتماعى على ا"  -4
كلية الفنون  2015 /1 /6 مني محمد أحمد حسن" )دراسة لمنطقة الحلمية الجديدة( 

 . ( ماجستير) جامعة حلوان  –الجميلة 
 

 /3 /28نيفين نادي خليل خليل ماجستير " التكنولوجيا المتقدمة في المتاحف البيئية "  -5
 . ( ماجستير) جامعة حلوان  –الجميلة  كلية الفنون  2015

 

 دراسة تحليلية للمراكز التجارية ( )الفناء الداخلي وأثره علي التشكيل في العمارة الداخلية  -6
 –كلية الفنون الجميلة  ماجستير 24/2/2015ف محمد رمضان و بسمة عبد الرؤ  -

 . ( ماجستير) جامعة حلوان 
 

رحاب شرقاوي علي عبد  " )دراسة حاالت مختارة(ة التقنيات الحديثة لإلضاءة المتحفي"  -7
 . ( ماجستير) جامعة حلوان  –كلية الفنون الجميلة  - 2015 /2/ 24 المنعم

 

 مروة " األسطح متعددة التصميمات لتدريس كمدخل النوبية والزخارف العمارة نظام"  -8
 . ( تيرماجس)  حلوان جامعة - الفنية التربية كلية -2/2015 رشوان مصطفي محمد

 

" (تحليلية دراسة) التخصصية بالمستشفيات الداخلية العمارة على الحديثة التكنولوجيا أثر"  -9
 . ( ماجستير)  حلوان جامعة – الجميلة الفنون  كلية - 27/8/2015 مسعد مورا صالح

   

 للتصميمات تحليلية دراسة)  المستقبلية الداخلية العمارة في والوظيفية التشكيلية القيم"  -10
 الفنون  كلية - 27/8/2015 رياض حمدي سالي -" ( حديد زها للمعمارية الداخلية
      .(  ماجستير)  جامعة حلوان – الجميلة
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 أ.م.د/ هبة محمود سامي منصور
 

  مشاركة وحدة القياس و التقويم في مؤتمر قسم النحت العلمي السنوي من خالل تقديم مدير
كلمة افتاحية حول القياس و التقويم اذ المساعد / هبة منصور يم األستوحدة القياس و التقو

 .و دور الوحدة في تطوير منظومة التعليم . نشر ثقافة التطوير و نظم األمتحانات الجديدة 
 

 

 

 

 مدير وحدة –المؤتمر العلمي لقسم النحت : حيث تلقي الكلمة األستاذ الدكتور / هبة منصور 
 -ستاذ المساعد بقسم الديكور و بحضور كال من :القياس و التقويم و األ

 عميد كلية الفنون الجميلة  –األستاذ الكتور / محمد هالل 
 وكيل الكلية لشؤون التعليم و الطالب  –األستاذ الدكتور / احمد حسين 

 وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث  –مصطفي  ىاألستاذ الدكتور / يحي
   األستاذة الدكتورة / غادة جالل / رئيس مجلس  قسم النحت
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 صورة توضح مشاركة طالبية و اعضاء هيئة التدريس في مؤتمر قسم النحت العلمي
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 تدريبية العضاء هيئة التدريس لنشر ثقافة مشاركة ا.م.د/ هبة منصور سامي في الندوه ال
 كال من :, القي الندوة  أهمية التقويم وتطوير نظم األمتحانات

 استاذ المناهج و تدريس العلوم بكلية التربيه.  –ا.د/ مدحت النمر 
  حدة القياس و التقويم . مدير و  –أ.م.د/ احمد الحيوي 
   المدير التنفيذي لوحدة التقويم –ا.م.د/ هبة منصور 

  كلية الفنون و مدير المشروع عميد –ا.د/ محمد هالل 
  السابق لشؤون التعليم و الطالب  وكيل الكلية –ا.د/ سحر األرناؤوطي 

 وكيل الكلية لشؤون التعليم و الطالب  –أ.د/ احمد حسين 
 . بكل األقسام العلمية فيذي الذين قاموا بندوات تعريفيةفريق التنو عدد من ال
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 اماني امين رضا.م.د/  أ
 

  باليابان  بحضور المؤتمر األسيوي السادس للفنون واإلنسانياتقامت أ.م.د/ اماني امين رضا
 إللقاء بحث و حضور ورشة عمل . 11/4/2015إلى  30/3/2015في الفتـــرة مـن 
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 عبد المالك مي عبد الحميدد/ 
 

  لمسـاهمتها عبـد المالـك علـي  الـدكتورة/ مـي عبـد الحميـدجه بجزيل الشـكر والتقـدير للسـيدة التو
فتحي للعمـارة لعـام  تفالية إعالن جائزة حسنالمصحابة إلحءة ومشاركتها الفعالة في الندوة البنا

لقاء سيادتها بحث  2014 ها على مستقبل عناصر التأثيـث فـي بعنوان " التقنيات الرقمية وأثر وا 
 .2014ديسمبر  3بة اإلسكندرية يوم التنسيق الحضري" والتي أقيمت بمكت
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 الحداد مصطفى ميرةأ د/
 

 إعــادة " عنــوان : تحــت المــدرس بالقســم معرضــًا  –الــدكتورة / أميــرة مصــطفى الحــداد  إقامــت
 بالمستشفيات لمواجهة األزمات "  صياغة حيزات الطوارئ وملحقاتها

ــة المحكمــين لل ــديم الســادة أعضــاء اللجن ــر عــن المعــرض وهــم وتق الســادة معــرض نمــوذج تقري
 األساتذة:

 األستاذ المتفرغ بالقسم            أحمد عزب أ.د/ حسين -

 األستاذ المتفرغ بالقسم         أ.د/ محمود حسن المالح  -

 األستاذ المتفرغ بالقسم       أ.د/ عبد الحميد عبد المالك علي  -
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  ا البنـاءة لمسـاهمته / أميرة مصطفى الحـداد علـي الدكتورةجه بجزيل الشكر والتقدير للسيدة التو
 2014فتحي للعمارة لعام  المصحابة إلحتفالية إعالن جائزة حسنة في الندوة ومشاركتها الفعال

لقاء سيادتها بحث  بعنوان " التأثير والتأثير بـين تخطـيط الموقـع والنشـاط اإلنسـاني واإلنـدماج وا 
( " والتــي  المجتمعـي ) دراســة تطبيقيــة فــي الفراغــات الخارجيـة للمجمعــات الســكنية لكبــار الســن

 .2014ديسمبر  3اإلسكندرية يوم أقيمت بمكتبة 
 

 
 

 



 2015-2014                                                          بكلية الفنون الجميلة -سنوى لقسم الديكورالتقرير ال

 
 

 113   جامعة االسكندرية –ديكور القسم 

113 | P a g e 
 

 الدالل احمد محمد ف ايزةد/ 
 

 بعنوانالنشر الخاص ببحث سيادتها بالمدرس بالقسم  –الدالل / فايزة محمد  الدكتورة قامت   :
 تكنولوجيا الحركة والحيز الداخلى 

 رة الداخلية كمدخل ابداعى للعملية التعلمية " " تكنولوجيا العما   
 وذلك فى المجلة الدولية للتخصصات الفكرية  

International journal of multidisciplinary thought   
 وذلك برقم نشر : 

CD-ROMIISSN: 2156-6992 : 307 – 335- (2014) 
Copyright  2014 by university publications.net 
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 اط الطالبى :النش
 

  فى لجنة تحكيم مسابقه فنون  ديكورالرئيس قسم  - كة االستاذ الدكتور / معتز شاهينمشار
FENOON GOT TALENT  

 منسق النشاط الطالبى بالكلية -واشراف األستاذ مساعد الدكتور / هديل رجال 
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 التدريب الصيفى :
 

  2015/ 2014الصيفي للعام الجامعي برنامج التدريب 

 

 الموضوع االسم

  اخراج االفالم الرقمية أ.د/ معتز محمد شاهين 

 دراسات في الالندسكيب أ.د/ دينا محمد عباس مندور

 االكسسوار في العمارة الداخلية أ.د/ حسين احمد عزب

 فن الكوالج ) قص و لصق ( أ.د/ محمود حسن المالح

 مبادئ الجرافيك وليأ.د/ مدحت محمد مت

 زيارات ميدانية لكيفية المتابعة و التنفيذ أ.د/ عبد الحميد عبد المالك

 دراسات اسكتش حر أ.د/ محمود اسماعيل عنايت

 دراسات و بحث من المواقع االلكترونية أ.د/ احمد فؤاد حسن

 تصميم حدائق الفيالت د/ محمد محمود رجب

 افيتصوير فوتوغر سعد محمد متوليد/ 

 د/ عالء الدين محمد حسن كرام
سيراميك زجاج ية و محاكاتها بالخامات المتعددة اللوحات الفن

 ملون فسيفساء

 أ.م.د/ عصام عبد السالم العزازي 
تنمية مهارات االبداع بالتشكيل المجسم ثالثي االبعاد في 

 التصميم الداخلي

 لفراغ الداخليالتشكيل بالخط العربي في ا أ.م.د/ نجوان محمد شحاتة

 في العمارة الداخليةاالكسسوار  أ.م.د/ حنان صبحي محمد

 الكوالج الورقي أ.م.د/ فايزة عباس احمد

 أ.م.د/ هبة سامي منصور

 د/ ايات عبد هللا فواز
 تدوير قطع االثاث القديمة برؤى فنية جديدة

 الشخصيات االلية : تصميم المركبات الفضائية و الخيال العلمي أ.م.د/ اماني امين رضا

 الفكر التصميمي ما بين الحقيقة و الخيال د/ يسري عثمان قطقط

 طرق اظهار المناظير  د/ مروة خالد محفوظ
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 فن الكوالج د/ اميرة مصطفى الحداد

 الندسكيب  د/ نرمين سعد فتح هللا

 التصميم الحر د/ فايزة محمد احمد الدالل

 البحث المتطور في مجاالت العمارة الداخليةاساليب  د/ نائل محمد نبيل السراج

 اسكتشات حرة د/ داليا يونس

 طرق الرسم و االظهار الهندسي للمسقط االفقي ءد/ عال سما

 

 
 

 لمصنع هالومى يوم األحد الموافقلدكتور / عبد الحميد عبد المالك االستاذ ا الزياره التى نظمها 
الصحراوى األسكندرية  الطريق 26 عاله بالكيلوبالتوجه للمصانع المذكورة أ 2014 /2 /24

 . صباحا 9التجمع في تمام الساعة  - القاهرة منطقة مرغم
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 د للرخامالزياره التى نظمها االستاذ الدكتور / عبد الحميد عبد المالك لمصنع راش 
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 بعنوان : الصيفى تضم مختلف الفرق الدراسيةللتدريب  عمل ورشة فنية    
 )االكسسوار فى العمارة الداخلية(

بتكارى من خالل بداعى واالوكان الهدف من الورشة توسيع مدارك الطالب وتنشيط الحس اال
مجموعة من المهارات من خالل  . حيث يكتسب الطالب حد وحدات االضاءةتصميمه وتنفيذه أل

الذى اقترحه وتفاعله مع الخامه التى  التصميم و تصميمه لمجموعة من االفكار وتنفيذه للفكر
 اقترحها بادوات وخامات واساليب بسيطة للوصول الى عمل فنى مبتكر .
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 الزيارات :
 

 األساتذة من السادة  جامعة اإلسكندرية لقناة السويس -فنون الجميلة كلية ال زيارة قام بها وفد
 : أعضاء هيئة التدريس بالكلية

 عميد الكلية  ستاذ الدكتور/  محمد أحمد هالل       األ -

 الكلية للدراسات العليا والبحوثوكيل      ذ الدكتور/ يحيى مصطفى إبراهيم األستا -

 أستاذ ورئيس مجلس قسم الديكور     كتور/ معتز محمد شاهين األستاذ الد -

  .  ولفيف من السادة األستاذة أعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة
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  رةالقاهبالكلية من أساتذة فنون االسكندرية وفنون  2015/ 6/ 23يوم افطار رمضان . 
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  2015 يوليو 1حفل االفطار بقسم الديكور ومعرض مشروعات التخرج للتعليم المفتوح. 
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 حف ل الخرجين :
 

  تكريم الدفعه واألوائل بمكتبه االسكندرية 2015 - 2014فعاليات تخرج دفعه . 
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