
 السيــرة الذاتيــة

 د/إسالم عبد الحميد زكى دياب

 
 

   :البيانات الشخصية

 األسم : إسالم عبد الحميد زكى محمد دياب 

  :البريد األليكترونىeslamzaki_red@yahoo.co 

 Eslam_diab_79@hotmail.com                     

  1973الميالد :مواليد الدقهلية مارس عام . 

 . عضو في نقابة الفنانين التشكيليين 

 المؤهالت الدراسية :

 1996  :حصل على بكالوريوس التربية الفنية بتقدير امتياز وتقدير عام جيد جداً مع مرتية الشرف 

 1992  : دبلوم الخط العربىحصل على 

 1994  : دبلوم التخصص والتذهيب فى الخط العربىحصل على 

 2002  جامعة حلوان –: حصل على درجة الماجيستير فى التصميم كلية التربية الفنية 

 2009  جامعة حلوان –: حصل على درجة الدكتوراة فى التصميم كلية التربية الفنية 

 

 الخلفية الوظيفية :

 1998-8-10جامعة حلوان  –لفنية معيد بقسم التصميم بكلية التربية ا 

  2002-6-30جامعة حلوان  –مدرس مساعد بقسم التصميم بكلية التربية الفنية 

  2009-3-31جامعة حلوان  –مدرس بقسم التصميم بكلية التربية الفنية 
 

 األنشطة األكاديمية:

 2010-2011 سكندرية: المشاركة فى التدريس أسس التصميم بكلية الفنون الجميلة جامعة اإل 

 2010-2011 المشاركة فى تدريس اإلعالن بكلية الفنون التطبيقية جامعة المنصورة فرع دمياط : 

 2010-2012  والدكتوراة ماجيستيرالرسائل  من: االشتراك فى االشراف على عدد 

 

 انشطة اخرى :

 2011  : األقصر ودندره(. 2011اإلشراف على الرحلة العلمية لطالب التربية الفنية( 

 2011-2012 عن قسم التصميماالكاديمى لمرحلة الدكتوراة  لمرشد: ا 

 2011  :تصميم الموقع االلكترونى لكلية التربية الفنية جامعة حلوان  

 2012  عضو لجنة اعداد المواصفات الفنية النشاء قاعدة بيانات متكاملة لكلية التربية الفنية : 

 2010 2010فنون األطفال العرب بكلية التربية الفنية ابريل : المشاركة فى أعمال الملتقى األول ل 

 2011رئيساً العمال الكنترول : 

 

 االشراف على الرسائل العلمية :

 -أوالً رسائل الماجيستير:

 

 صياغة األيدى فى االعالن المعاصر كمصدر لتصميم الملصق االرشادى لتالميذ  – رسالة ماجستير وموضوعها

))) وقد حصلت هذذه الرسذالة  اشراف مشترك أ.د/ خالد سرور سندس سعيد سيد حسين للباحثة المرحلة االعدادية

 (((2014على جائزة أفضل رسالة ماجيستير للجامعة 

 توظيف أسس وعناصر تصميم المواقذع االلكترونيذة كمذدخل لتنميذة مهذارات حذل  – رسالة ماجستير وموضوعها

 مشترك أ.د/ سرية صدقىاشراف  المشكالت التصميمية للباحثة هند محمد رأفت
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 النسذذق الزخرفذذى فذذى مختذذارات مذذن الروضذذة الحسذذينية كمذذدخل لتذذدريس أسذذس  – رسذذالة ماجسذذتير وموضذذوعها

 اشراف مشترك أ.د/ محمد شحاتةالتصميم لطالب المرحلة االعدادية بالعراق للباحث حيدر عبد الوهاب 

 عبذر االنترنذت كوسذيلة اعالميذة لكليذة  تصميم اإلعالن اإللكترونى المفاجئ - رسالة ماجستير وموضوعها

 اشراف مشترك أ.د/ زينب على التربية الفنية للباحثة ايالف محمد شوشة

  الطرز الزخرفية لبيت السحيمى كمصدر للتجميل البيئى للباحثة سارة أحمد أحمد   –وموضوعها رسالة ماجستير

 اشراف مشترك أ.د/ عادل عبد الرحمن فؤاد نصر شلبى

 تحت االعداد

 أسس تصميم غالف الكتاب المدرسى فى ضوء التفضيالت الفنية لتالميذ المرحلة  – رسالة ماجستير وموضوعها

 اشراف مشترك أ.د/ عادل عبد الرحمن االبتدائية بمصر للباحثه نها محمود حسين العقاد

  ر لتصذميم الصياغات التصذميمية لمختذارات مذن الجذداريات النضذالية فذى كمصذد –وموضوعها رسالة ماجستير

 اشراف مشترك أ.د/ عماد فاروق جداريات لنضال شعب السويس للباحثة مها سعيد محمد على

  اشراف مشترك الصياغات التصميمية لالستراكا فى الفن المصرى القديم )دراسة تحليلية( للباحثة / شيماء عدنان

 أ.د/ فرغلى عبد الحفيظ

 للباحثذذة هبذذة عبذذد العذذال  الزخرفيذذة اتالتصذذميم كمصذذدر للتصذذميم د لعمليذذاتالبنيذذة الشذذبكية المركبذذة االايذذة االبعذذا

 اشراف مشترك أ.د/ محمد حافظ الخولى محمود عوض

  االسس التصميمية للرسذوم المتتابعذة كمذدخل لتدكيذد الهويذة الثقافيذة المصذرية فذى تصذميم مجلذة للطفذل المصذرى

 اشراف مشترك أ.د/ خالد سرور للباحثة/ آيات حسنى أحمد

  اشذراف مشذترك أ.د/  البيئى كمدخل لتجميل المنشآت الحكومية فى مصر للباحثة / آاار أمير حسن حنفذىالتصميم

 عادل عبد الرحمن

 أسس تصميم العروض االعالنيذة التفاعليذة الاذراء العذرض المتحفذى للباحذث / حسذن محمذود حسذن احمذد عيسذى 

 اشراف مشترك أ.د/ زينب على

 محمد حافظ الخولى اشراف مشترك أ.د/ منى كاظم 

 اشراف مشترك أ.د/ الحسينى على محمد محمد عادل عبد الرحمن 

 

 -ثانيا رسائل الدكتوراة:

  اشراف مشترك أ.د/ مصطفى فريد الرزازشادى أديب 

  / انعكاس المفهذوم العقائذدى علذى البنذاء التصذميمى فذى الفذن المصذرى القذديم كمذدخل للتصذميم المعاصذر للباحثذة

 مشترك أ.د/ خالد سرور اشراف ايمان زين

  اشذراف االرجونوميكس كمدخل لتصميم منظومة اعالنية داخل المؤسسات الثقافية فى مصر للباحثة / منذى أحمذد

 مشترك أ.د/ خالد سرور

 اشراف مشترك أ.د/ خالد سرور سندس سعيد 

 للباحذث / خالذد عبذده  االبعاد الفكرية للرموز واألشكال فى رسوم الكاريكاتير كمذدخل لتصذميم الملصذق االعالنذى

 اشراف مشترك أ.د/ محمد شحاتة الخلوىعلى مرسى 

 سارة بدير اشراف مشترك أ.د/ زينب على ابراهيم 

 

 الدورات التدريبية:

 2002.....................................................التدريس الفعال 

 2004  ...................................................التدريس الفعال 

 ) 2005      دورة اعداد المعلم الجامعى ) الدورة الثالثة والعشرون  

  2005  .........................................مهارات البحث العلمى 

  2006 ..........................................مهارات البحث العلمى   

 2006 ..........................................تنمية مهارات االتصال 

 

 2009 ..........................................مهارات العرض الفعال 

 2009 .................................................تنظيم المؤتمرات 

 2009......... ................كيفية التنافس على صندوق للبحوث 
 2013............ لمحلية والعالمية ......نافسية امشروعات البحوث الت 
 ............... 2013............ ...............................النشر العلمى 

 
 المنشورات: 

 2002- االرشادى لتالميذ المرحلة االبتدائية الملصق رسالة ماجستير بعنوان  " مداخل تصميم" 



 2008- "  لمواقع التعليم العالى على شبكة الفنية و تصميميةال االسس بحـث دكتـوراة بعـنوان

 " المعلومات الدولية
  2013 تغيرات الثقافية والسياسية واالجتماعية على تصميم العمالت مر التداي -: بحث منشور بعنوان

 مؤتمر كلية التربية الفنية الدولي الرابع )الفنون والتربية في األلفية الثالثة(  - المصريةالورقية 

 

 الفنية : ألنشطةا

 2000  :2012  الواجهذات الثقافيذة والتجاريذة فذى العديذد مذن المذدن منهذا ) الشعارات و اللوجوهات و: تصميم العديد من

 اإلسكندرية (. –المنصورة  – الجيزة –القاهرة  –شرم الشيخ 

 2010 منهذا : تصذميم عذدد مذن أغلفذة الكتذب والروايذات  (My Mean is not Leila  &Cilantro 

Dreams ) 

 2011  يناير) أحمد بسيونى بعنوان عطاء الدم(  25: التصميم الجرافيكى لكتيب عن الراحل شهيد اورة 

 2014 واقامة معرضين جمذاعيين  ديسمبر المشاركة فى فاعليات سمبوزيوم جامعة كيت بالهند 20: 9: من

 بمشاركة دولية والمشاركة بورشة العمل الفنية

 2014: 22 اركة فى تصميم جدارية تحيا مصر بمقر السفارة المصرية بالهندديسمبرالمش 

 

 المعارض :

 1988-1996 :التصذذوير  معذذارض العديذذد مذذن المعذذارض الجماعيذذة فذذى المجلذذس االعلذذى للشذذباب والرياضذذة و

والمركذذز االعالمذذى بمحافظذذة الدقهليذذة ومعظذذم محافظذذات  يميذذة البحذذث العلمذذي والتكنولوجيذذاأكاد الضذذوئى فذذى

 مصر

 1993 قصر اقافة المنيا .برؤية  فردى بعنوان : معرض 

 1991-1996 العديد من المعارض الجماعية داخل جامعة حلوان والمدن الجامعية : 

 2009  :2009مارس  ساقية الصاويب ةالصغير للقطع صالون الساقية األول  . 

 2010 ز محمود مختار الثقافى: سوق االعمال الفنية الصغيرة "مهرجان اإلبداع التشكيلى الرابع" مرك 

 2013 معرض شخصى بقاعة الشهيد أحمد بسيونى : 

 2013 معرض اليوبيل الماسى لكلية التربية الفنية باالوبرا : 

 2014 : معرض شخصى بقاعة الشهيد أحمد بسيونى 

 2014 كيتلفنانين التشكيلين بجامعة الدولى لملتقى المدينة ببنسوار بالهند ضمن فاعليات : معرض جماعى ب 

 2015 : بعنوان الحوار الصامت معرض شخصى بقاعة الشهيد أحمد بسيونى 

 

 :الجوائز

 

 حصل علي العديد من الجوائز من وزارة الشباب الرياضة .  1991: 1986من : 

  حصل علي العديد من الجوائز من أكاديمية البحث العلمى والنكنولوجيا. 1991: 1989من : 

 

 :المقتنيات 

 

 عديد من االافراد فى الداخل والخارجمقتنايات لدى ال 

 مقتنايات لدى جامعة كيت بالهند 

 المشاركة فى جدارية تحيا مصر فى السفارة المصرية بالهند 


