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 اكتوبر 6جامعة     
 كمية الفنون التطبيقية

 

 نموذج سيرة ذاتية "مختصرة" لعضو ىيئة التدريس
 أواًل : البيانات الشخصية

 أميمو ابراىيـ محمد قاسـ األســم
 أستاذ دكتور المرتبة العممية

 التصميـ الداخمي واالثاث القسـ الفنوف التطبيقية الكمية جهة العمل
 التصميـ الداخمي واالثاث التخصص

 Omayma_k_k@hotmail.com البريد االليكترونى 38353215 العمؿ الهاتف
 

 ثانيًا : السجؿ العممية
 التخصص البمد أسـ الجامعة سنة التخرج الدرجة
جمهورية مصر  جامعة حموان 6/1978 البكالوريوس

 العربية
 التصميم الداخمي واالثاث

جمهورية مصر  جامعة حموان 9/1998 الماجستير
 العربية

 التصميم الداخمي واالثاث

جمهورية مصر  جامعة حموان 4/2002 الدكتوراة
 العربية

 التصميم الداخمي واالثاث

 
 ثالثًا : السجؿ الوظيفى

 الفترة الزمنية جهة العمل م
 1979فبراير  بكمية الفنوف التطبيقية جامعة حموافمعيده  1
  السػػفر لمخارج 2
3 
 

 1994أغسطس  معيدة  بقسـ المناىج وطرؽ التدريس بكمية التربية جامعة حمواف

4 
 

 1999يناير  مدرس مساعد بقسـ المناىج وطرؽ التدريس بكمية التربية جامعة حمواف
 

5 
 

 1999سبتمبر  جامعة حمواف-بكمية التربية مدرس مساعد بقسـ التعميـ الصناعي 

6 
 

 2002يونيو   جامعة حمواف -مدرس بقسـ التعميـ الصناعي بكمية التربية 

7 
 

 2007يوليو  حموافجامعة  –أستاذ مساعد بقسـ التعميـ الصناعي بكمية التربية 
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8 
 

 ـ 2008-2007 التصميـ الداخمي واالثاثقسـ  –كمية االقتصاد المنزلي  –اعارة الي جامعة الممؾ عبد العزيز 

 ـ 2012أغسطس  حموافجامعة  –أستاذ التصميـ بقسـ التعميـ الصناعي بكمية التربية  9
 ـ 2013/2014 أكتوبر 6جامعة  -كمية الفنوف التطبيقية  –رئيس قسـ التصميـ الداخمي واالثاث  10

 
 رابعًا : الخبرات العممية واالستشارية

 أكتوبر 6جامعة  –كمية الفنوف التطبيقية  -رئيس قسـ التصميـ الداخمي واالثاث  1
 نقابة مصممى الفنوف التطبيقية.-استشاري التصميـ الداخمي واألثاث )العمارة الداخمية والتأثيث والديكور( 2
 ـ 2012-جامعة حمواف عف إدارة الجودة الشاممة ونظـ االعتماد –كمية التربية  –وحدة التدريب -القياـ بأداء دورات ضمف أنشطة 3
 جامعو حمواف –كمية التربية  –منسؽ الجودة  لبرامج قسـ التعميـ الصناعي  4

 موافجامعة ح -منسؽ لجنة اإلرشاد األكاديمي بوحدة ضماف الجود بكمية التربية, عف قسـ التعميـ الصناعي    5
تاج اعداد المادة العممية ووضع البرنامج التدريبي لدورة " تأىيؿ شباب الخريجيف "  المنيج المقترح لمصناعات الخشبية التابع لوزارة اإلن 6

 . 2006عاـ  –جامعة حمواف  –كمية التربية  –الحربي 
 كمية التربية . -تحكيـ و تحميؿ برامج  ومقررات تعميمية مقترحة برسائؿ وبحوث عممية 7
إلقاء محاضرة عممية بعنواف " استخداـ أحجار الزينة في الديكور والتصميـ الداخمي " تحت إشراؼ الجمعية العربية لمصممي الفنوف  8

المجموعة  –ضمف فعاليات معرض أفريقيا والشرؽ األوسط لمرخاـ والجرانيت واألحجار  -مركز القاىرة الدولي لممؤتمرات  -التطبيقية
 ـ . 2010نوفمبر  5-2 -االنتربيمد  –العربية لمتنمية 

" مركز بحوث البناء "لشباب الميندسيف بشركة عثماف أحمد  القياـ كمدرب في دورة تدريبية عف مواصفات بنود أعماؿ النجارة المعمارية 9
 عثماف . 

)االشتراؾ في إعداد المعارض السنوية لقسـ التعميـ الصناعي (  االشتراؾ في لجاف و إعداد المعارض السنوية بكمية التربية جامعة حمواف. 10
 .  2006وحتى 2002المصاحبة لممؤتمرات السنوية لكمية التربية جامعة حمواف ألعواـ 

 إنتاج مؤلؼ أكاديمي :  ) كتاب ( بعنواف :  " تاريخ الفنوف , مف عصر العباقرة إلي الفف المعاصر". 11
 

 ."بشكل إجمالى إذكر عدد األبحاث أو المنشورات والمجال فقط" واألنشطة العممية والمنشوراتخامسًا : البحوث 
 المجال عدد األبحاث / المنشورات م
1  : أسس تقييـ جودة أحد منتجات األثاث بيدؼ تطويره و تسويقو     عربياً. موضوع البحث 

  بيف التطوير واالبتكار في تصميـ المنتج جية النشػػر :" المؤتمر العممي الثامف لمفنوف التطبيقية
 بالوطف العربي" .

  : 2002نوفمبر   3-2الػتاريخ. 

التصميـ الداخمي 
 واالثاث

2  " موضوع البحث : " اختبارات األثاث كأحد وسائؿ تقييـ جودة المنتج 
  ) جية النشػر : المجمة العممية لجامعة حمواف مجمة )عمـو و فنوف 

 2003الػتاريخ : أكتوبر 

التصميـ الداخمي 
 واالثاث

3   موضوع البحث : " اختالؼ مفيـو عناصر التصميـ الداخمي و األثاث لدي كؿ مف المصمـ و المستخدـ
 في البيئة المصرية "

التصميـ الداخمي 
 واالثاث
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 جية النشػػػر: المؤتمر العربي لالقتصاد المنزلي و قضايا العصر 
  :  2004إبريؿ  22- 21الػتاريخ . 

4   موضوع البحث : "دراسة األساليب و القيـ التراثية لتشكيؿ األخشاب في العصر الفاطمي كمدخؿ لتعميؽ
 قيمة االنتماء بمنتجاتنا و تراثنا القومي "

  جية النشػػػر: المؤتمر القومي الثاني حوؿ دعـ الميزات التنافسية لمصناعات التقميدية و الحرؼ التراثية
برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي  -والصندوؽ االجتماعي لمتنميةرئاسة مجمس الوزراء  –
. 

  : 2005مارس  28-27الػتاريخ . 

التصميـ الداخمي 
 واالثاث

5    : موضوع البحثWood Waste Recycling In Furniture Manufacturing                
             

 :جية النشػػػرFirst Ain Shams University International Conference On 
Environmental Engineering .                                       

 :الػتاريخ April 9-11 2005 .    

التصميـ الداخمي 
 واالثاث

6    " موضوع البحث : "استخداـ شبة اإلنترنت في مجاؿ التعميـ الجامعي 
  جية النشػػر: المؤتمر العممي السنوي التاسع لكمية الفنوف التطبيقية تحت عنواف :   " ثوابت و متغيرات

 تعميـ التصميـ في ظؿ منظومة عالمية لمتعميـ "    
  : 2005أبريؿ  24-23الػتاريخ . 

التصميـ الداخمي 
 واالثاث

7                                    : موضوع البحث   
Importance of Eco – Label In Furniture Project Design .    

 : جية النشر  
Third Ain Shams University International Conference on Environmental 
Engineering. 

           :  التػػاريخ   April 14-16 2009 

التصميـ الداخمي 
 واالثاث

8   موضوع البحث : تأثيث الفراغ الداخمي في ضوء نظرية"  الفنج شويFeng Shui          "  الصينية 
  تحت عنواف "الفنوف         -رأس البر  –دمياط  –جية النشػر : مؤتمر الفنوف التطبيقية الدولي الثاني

 التطبيقية والتوقعات المستقبمية"
 2010نوفمبر 26-24التاريػخ  :    

التصميـ الداخمي 
 واالثاث

9   موضوع البحث :  معايير تقييـ جودة تصميـ األثاث 
 ) جية النشػػر :  المجمة العممية لجامعة حمواف ) عمـو وفنوف 
 2011يػػخ :          ديسمبر تارا 

التصميـ الداخمي 
 واالثاث

10  : موضوع البحث 
Using Virtual Reality In Teaching "Furniture Design Projects ". 

  : جية النشػػر 
INTD 2012 -The International Technology, Education And Development 
Conference ,Valencia, Spain . 

 5th – 7th of March 2012التاريػػخ :          

التصميـ الداخمي 
 واالثاث

11   التصميـ الداخمي  موضوع البحث :  : دور بيئة التعمـ النشطة في إثراء التعمـ الفعاؿ لمقررات التصميـ
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 " دراسة تحميمية تطبيقية " 
  جامعة المنيا –جية النشػػر : :  المؤتمر الدولي التاسع لكمية الفنوف الجميمة 

 " مؤتمر الفف وثقافة اآلخر "
    : 2012مارس  27 -25التاريػخ 

 واالثاث

12   : موضوع البحث 
Using Eco- friendly Materials To Inspire Green Furniture Design ( Cardboard – 
Concrete )  

  جامعة المنيا. –جية النشػػر :  المؤتمر الدولي التاسع لكمية الفنوف الجميمة 
The Art and Culture of The Other Conference, 

    :  25التاريخth – 27th  March ,2012     

التصميـ الداخمي 
 واالثاث

13    : تعمـ التصميـ الداخمي واألثاث ) دليؿ الي مقرر تعمـ الكتروني (  موضوع البحث 
 

  : جية النشػػر :  المؤتمر العممي الثالث عشر لمجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميـ تحت عنواف
 تكنولوجيا التعميـ االلكتروني" اتجاىات وقضايا معاصرة " 

  2012أبريؿ  12 -11النشػػػػػر :       تاريخ 

التصميـ الداخمي 
 واالثاث

14 
  عمي البيئة الطبيعيةموضوع البحث : دور تصميـ األثاث في الحفاظ. 

  "جية النشػػر : المؤتمر الدولي الثاني والعشروف  عف " حماية البيئة ضرورة مف ضروريات الحياة
مؤسسة العممييف الدولييف ومركز التعاوف األوربي العربي بالتعاوف مع منظمة العواصـ العربية والمدف 

 –اتوف المنتزه فندؽ شير  -اإلسالمية ومركز أبحاث الكيمياء وتكنولوجيا الغذاء بجامعة ميونخ  
 اإلسكندرية 

        : ـ   2012/  5/  7-5تاريخ النشػػػػػر 

التصميـ الداخمي 
 واالثاث

 
 خامسًا : الدورات التدريبية

 التاريخ الجهة المنظمة إسم الدورة م
 1998/  9/ 17إلي5مف جامعة حمواف –كمية التربية  دورة إعداد المعمـ الجامعي 1
بإدارة مشروع  تنمية قدرات أعضاء ىيئة  ميارات العرض الفعاؿ البرنامج التدريبي " 2

 جامعة حمواف  -التدريس والقيادات 
 10/5/2005الي  7مف 

البرنامج التدريبي " البحث العممي في  3
 التربية

بإدارة مشروع  تنمية قدرات أعضاء ىيئة 
 جامعة حمواف  -التدريس والقيادات 

 7/2005/  19الي  16مف 

البرنامج التدريبي " تفعيؿ وحدات التدريب  4
 والتقويـ في المدارس"

بإدارة مشروع  تنمية قدرات أعضاء ىيئة 
 جامعة حمواف  -التدريس والقيادات 

  7/2005/ 30الي  27مف 
 

بإدارة مشروع  تنمية قدرات أعضاء ىيئة  البرنامج التدريبي " تصميـ المقرر الجامعي" 5
 جامعة حمواف  -التدريس والقيادات 

 2006/ 3/  30الي  29مف 

البرنامج التدريبي " إنتاج المقررات التعميمية  6
 وتقديميا عبر االنترنت "

" بإدارة مشروع  تنمية قدرات أعضاء ىيئة 
 جامعة حمواف  -التدريس والقيادات 

  2006/  6/ 15إلي  11مف 
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مشروع  تنمية قدرات أعضاء ىيئة  بإدارة البرنامج التدريبي " تأليؼ الكتاب المرجعي" 7
 جامعة حمواف  -التدريس والقيادات 

 2006/  5/  18الي  15مف 

بإدارة مشروع  تنمية قدرات أعضاء ىيئة  البرنامج التدريبي " تقييـ التدريس " 8
 جامعة حمواف  -التدريس والقيادات 

 2006/  8/  8الي  6مف 
 

التكنولوجيا في البرنامج التدريبي " استخداـ  9
 التدريس

بإدارة مشروع  تنمية قدرات أعضاء ىيئة 
 جامعة حمواف  -التدريس والقيادات 

 2006/ 8/  8الي  6مف 

بإدارة مشروع  تنمية قدرات أعضاء ىيئة  البرنامج التدريبي " توكيد الجودة واالعتماد 10
 جامعة حمواف  -التدريس والقيادات 

/  11/  28الي  26مف 
2006 

البرنامج التدريبي " الجوانب القانونية  11
 بالجامعات

بإدارة مشروع  تنمية قدرات أعضاء ىيئة 
 جامعة حمواف  -التدريس والقيادات 

  2006/  8/  3الي  1مف 
 

البرنامج التدريبي " كتابة البحوث العممية  12
 ونشرىا دولياً 

بإدارة مشروع  تنمية قدرات أعضاء ىيئة 
 جامعة حمواف  -والقيادات التدريس 

  2007/  2/  20إلي  18مف 
 

ورشو المقاء العممي " التقييـ الفعاؿ ألداء  13
 الطالبات

جماد الثانية  20إلى  18مف  جامعو الممؾ عبد العزيز –االقتصاد المنزلي 
 ىػ 1429

 جامعو الممؾ –بمركز تطوير التعميـ الجامعي  دورة " كيؼ تكتب مقترحا بحثيا 14
 عبد العزيز

 ىػ 1429/  1/  6المنعقدة في 

بإدارة مشروع  تنمية قدرات أعضاء ىيئة  دورة " أخالقيات وسموكيات المينة  15
 جامعة حمواف  -التدريس والقيادات 

 ـ 9/2008/  9إلي  7مف 
 

دورة " تقييـ نواتج التعمـ لمؤسسات التعميـ  16
 العالي

 -واالعتماد " الييئة القومية لضماف الجودة 
 جامعة حمواف –كمية التربية 

 2008يوليو 

الييئة القومية لضماف الجودة واالعتماد, مقر  دورة " ميارات العرض والتقديـ 17
 الييئة .مدينة نصر

 ـ 2009أكتوبر  20-22

دورة " نواتج التعمـ وخرائط المنيج  18
 لمؤسسات التعميـ العالي

 –واالعتمادالييئة القومية لضماف الجودة 
 حمواف –مبنى إدارة الجامعة 

 2011فبراير  24- 20

دورة " التقويـ الذاتي لمؤسسات التعميـ  19
 العالي

 

الييئة القومية لضماف الجودة واالعتماد. 
 حمواف  –مبنى إدارة الجامعة 

 2011مارس 24- 20

دورة " المراجعة الخارجية لمؤسسات التعميـ  20
 العالي

الييئة القومية لضماف الجودة واالعتماد. 
 حمواف  –مبنى إدارة الجامعة 

 2011أكتوبر 9-13

نتاج  –دورة " بنوؾ األسئمة  21 إعداد وا 
االختبارات واستطالعات الرأي والمقاييس 

 االلكترونية "

 2011ابريؿ  15-10 جامعة حمواف –وحدة التقويـ بكمية التربية 

" المركز القومي لتنمية ميارات أعضاء ىيئة  دورة " ميارات االتصاؿ والتواصؿ  22
 جامعة حمواف -التدريس

 2011أغسطس  21-23
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 دورة " نظاـ الساعات المعتمدة 23
 

" المركز القومي لتنمية قدرات أعضاء ىيئة 
 جامعة حمواف –التدريس والقيادات 

 2011أغسطس  9-11

المركز القومي لتنمية قدرات أعضاء ىيئة  دورة " إدارة الوقت واالجتماعات   24
 جامعة حمواف –التدريس والقيادات 

 2011أغسطس  2-4

المركز القومي لتنمية قدرات أعضاء ىيئة  دورة " نظـ االمتحانات وتقويـ الطالب 25
 جامعة حمواف –التدريس والقيادات 

 2011أغسطس 

 ـ21/12/2011 جامعة حمواف –كمية التربية  التخطيط االستراتيجي "ورشة عمؿ "  26
 

 I C )  (الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر   27
D L 

 2004/  11/   7 جامعة حمواف

الدورة التخصصية إلعداد خبراء في مجاؿ  28
 تقييـ األثر البيئي لممشروعات الصناعية 

 2004/ 12/  27إلي  25مف  جامعة عيف شمس

ورشة عمؿ )المشروعات التنافسية الجديدة  29
( ( ضمف برنامج التطوير المستمر والتأىيؿ 

 لالعتماد بالتعميـ العالي،

 .4/5/2009 مركز ضماف الجودة جامعة حمواف

 
 

 :  االشراؼ العممي والمناقشة لرسائؿ الماجستير والدكتوراهسادسا: 
 

 بياف الرسالة م
1   شيماء عبد الستار شحاتو )تفعيؿ دور مصمـ  –جامعة حمواف  –الماجستير في الفنوف التطبيقية اإلشراؼ عمي رسالة

 2007/  7/  15 –األثاث في تحديث وتنمية صناعة االثاث ( 

2   أثر المعتقدات  –شيماء محمد حامد موسي  –جامعة حمواف  –اإلشراؼ عمي رسالة الماجستير في الفنوف التطبيقية (
 ـ 2010/  8/  22 –القديمة عمي تصميـ االثاث المصري القديـ واالستفادة منو في تصميـ أثاث معاصر ( المصرية 

3    إبراىيـ محمد عبد اهلل رشدى )أثر برنامج محاكاه  –جامعة حمواف  -اإلشراؼ عمي رسالة الماجستير في التربية
الصناعيو وميارات استخداـ االآلت الصناعيو لدى طالب التعميـ فى اكتساب المفاىيـ االرجنوميو لتصميـ الورش الفنيو 

 ـ. 2010-الصناعى( قسـ تكنولوجيا التعميـ 

4   شيماء عبد الستار شحاتو ) فمسفة االتصاؿ كبعد  –جامعة حمواف  –اإلشراؼ عمي رسالة الدكتوراه في الفنوف التطبيقية
 ـ 2009/  7/  20 –انساني في تصميـ االثاث ( 

5  تفعيؿ الفكر  –ريحاف أحمد نصر حنفي  –جامعة حمواف  –إلشراؼ عمي رسالة الدكتوراه في الفنوف التطبيقية ا (
/  21 –المعماري لمقاىرة في الفترة مف أوائؿ القرف التاسع عشر وحتى العشريف واثره عمي التصميـ الداخمي المعاصر ( 
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6   معايير التصميـ  –ىالة صالح حامد محمد  –جامعة حمواف  –الفنوف التطبيقية اإلشراؼ عمي رسالة الدكتوراه في (
 ـ . 2011/  6/  19 –الداخمي واالثاث مف خالؿ الفكر الفمسفي لمعمارة االنسيابية ( 

7   يبية ) النظرية الترك –رشا رجب ابراىيـ حسيف  –جامعة حمواف  –اإلشراؼ عمي رسالة الدكتوراه في الفنوف التطبيقية
 . 2012/  3/  28 –بيف التصميـ الطباعي لممنسوجات الحديثة والتصميـ الداخمي ( 

8    عاطؼ صابر الشناوي إسماعيؿ )تطوير برنامج اإلعداد –جامعة حمواف  –اإلشراؼ عمي رسالة الدكتوراه في التربية 
 المعيارية الالزمة وقياس فعاليتو عمى لفني نجارة األثاث بالمدرسة الثانوية الصناعية في ضوء المستويات التخصصي

 ـ 2010 -قسـ المناىج وطرؽ التدريس  -نواتج تعمـ الطالب(

9   فاعمية نمط الرحمة االفتراضية  –ابراىيـ محمد عبد اهلل رشدى –جامعة حمواف –االشراؼ عمي رسالة الدكتوراة في التربية
تحت  –قسـ تكنولوجيا التعميـ  –التعميـ الصناعي بكمية التربية التعميمية في تنمية الطالقة التشكيمية لدى طالب 

 االعداد.

10   ىشاـ محمد عمي ألبدري ) المحددات البيئية وأثرىا  -جامعة حمواف  –مناقشو رسالة ماجستير في كمية الفنوف التطبيقية
 ـ.2008/ 25/9  -عمي تصميـ أثاث األماكف المفتوحة بالقري السياحية والنوادى( ماجستير

11   تغريد عبد الحميد محمد ) امكانية تعظيـ قيمة  -جامعة حمواف  –مناقشو رسالو ماجستير في كمية الفنوف التطبيقية
 ـ 14/7/2008 -الخامات الطبيعية في مجاؿ التصميـ الداخمي واألثاث باستخداـ التكنولوجيا المتقدمة (ماجستير 

12   نرميف طارؽ محمد زكى )المقومات العامة لتصميـ  -جامعة حمواف  –مناقشو رسالو ماجستير في كمية الفنوف التطبيقية
 30/3/2010 –الفراغ الداخمي المركزى في المراكز التجارية( ماجستير 

13   التصميـ الداخمي  شيماء سمير فيمى محمد –جامعة حمواف  –مناقشو رسالو ماجستير في كمية الفنوف التطبيقية(
لشالييات القري السياحية ودوره في تنمية السياحة الداخمية والخارجية "دراسة تحميمية بالتطبيؽ عمي منطقة الساحؿ 

 ـ 2010/  4/  21الشمالي "(

14   المتميزة األنماط الثقافية  –شييرة السيد فاروؽ  –جامعة حمواف  –مناقشة رسالة ماجستير في كمية الفنوف التطبيقية
 2012/  3/ 5 –لعمـ االجناس في التصميـ وأثرىا عمي المغة العالمية لتصميـ األثاث المعاصر 

15   دراسة مفيـو االستدامة في التصميـ الداخمي لممنشآت  –ىبة عمر مصطفي لطفي عمر  –مناقشة رسالة ماجستير
 ـ. 2012/  7/ 22السكنية . االحد الموافؽ 

16   تأثيث مسكف  –حسيف محمد حسيف عفيفي  –جامعة حمواف  –ماجستير في كمية الفنوف التطبيقية مناقشة رسالة "
 ـ 16/10/2012األسر حديثة التكويف مف خالؿ التوسع الرأسي لمتصميـ الداخمي ")التطبيؽ عمي مشروع ابني بيتؾ (. 
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17   التنمية المستدامة في –أحمد عبد العزيز  –جامعة حمواف  –مناقشة رسالة ماجستير في كمية الفنوف التطبيقية "
 ـ 20/3/2013التصميـ الداخمي واالثاث في المنشآت السياحية ", 

18   فكر التعاظمية في التصميـ الداخمي  –نجوى  –جامعة حمواف  –مناقشة رسالة ماجستير في كمية الفنوف التطبيقية "
 ـ 25/12/2013 -واالثاث لممنشآت التجارية " 

19   استخداـ اساليب حديثة –آيو لطفي زكريا حبؽ  –جامعة دمياط  –مناقشة رسالة ماجستير في كمية الفنوف التطبيقية "
 ـ 15/2/2014 -في تصنيع االثاث بدمياط "

20   متطمبات –بسمة محمود عبد العزيز احمد  –جامعة حمواف  –مناقشة رسالة ماجستير في كمية الفنوف التطبيقية "
 2014/  7/  7 -وتكنولوجية متقدمة في التصميـ الداخمي واالثاث لممطاعـ في المنشآت تحت سطح الماء "تصميمية 

 ـ

21  ـ ,  2007لممعيده / نجوى الحازمى  . -مناقشو رسالو ماجستير في كمية الفنوف والتصميـ الداخمى بجامعة أـ القري
 المممكة العربية السعودية .

22   2008لممعيده / جوىرة  سالـ التركى .   -في كمية الفنوف والتصميـ الداخمى بجامعة أـ القريمناقشو رسالو ماجستير 
 ـ, المممكة العربية السعودية .

23   ـ  , المممكة  2009لطالبو البحث /زىيرة عبد اهلل كمنتف . -جدة "الرحاب"  –مناقشو رسالو الماجستير في كمية التربيو
 العربية السعودية .

24   كميػة التربيػة واالقتصػاد المنزلػي  -سػميا عػوض األسػمري  -االشراؼ عمي رسػالة الماجسػتير فػي التصػميـ الػداخمي- 
 ـ. , المممكة العربية السعودية .2008  -بجامعة أـ القرى 

25   المنزلي فدوي عوض  الرحيمي , كمية التربية واالقتصاد  -االشراؼ عمي رسالة الماجستير في التصميـ الداخمي- 
 ـ . , المممكة العربية السعودية . 2008 -بجامعة أـ القرى 

26   االستمرارية الوظيفية ودورىا في تييئة التصميـ –جامعة حمواف  –االشراؼ عمي رسالة الماجستير في الفنوف التطبيقية "
-لممعيدة أميرة أحمد محمد حسيف  –القديمة ( الداخمي لألبنية التراثية)دراسة تطبيقية لمجموعة السمطاف الغورى بالقاىرة 

 تحت االعداد . –ـ  2104

 
 األسـ: 

 

 
 أ.د / أميمة ابراىيـ محمد قاسـ

 
 التوقيع:

  
 التاريخ: 

  
1/10 /2014 
 

 
 


