
 

 .جيهان فوزي أحمد عبد الرازق ـ

 اهرة.ـ مواليد الق

 . 1989ام ت في كلية التربية الفنية ـ جامعة حلوان ـ عتخرجـ 

  كليـة التربية الفنيةـ جامعة حلوان بســـم الـتـصـميمات الزخرفيــة عينت معيدة في نفس العام بق ـ

"نظم عن رسالة موضوعها م 1996نية عام ر في التربية الفحصلت علي درجة الماجستي ـ

  "مختارات من عناصر الطبيعة كمدخل لتدريس التصميم  فيالمالمس  فيالحركة 

 علي درجة الماجستير . اـ عينت مدرساً مساعداً في نفس القسم والكلية منذ حصوله

م عن  2001عام  لفنية تخصص ) تصميم (ـ حصلت علي درجة دكتوراه الفلسفة في التربية ا

عها " الدالالت الرمزية للون وأهميتها الوظيفية فى التصميمات الزخرفية رسالة موضو

  المعاصرة " .

 ـ عينت مدرساً بنفس القسم والكلية منذ حصولها علي درجة الدكتوراه .

 م .  2007ـ حصلت على درجة أستاذ مساعد 

 . ةحصولها على الدرجعينت أستاذاً مساعداً بنفس القسم والكلية منذ ـ 

 م.2012ت على درجة أستاذـ حصل

 ـ عينت أستاذاً بنفس القسم والكلية منذ حصولها على الدرجة. 

 

 األبحاث العلمية والمشروعات والمعارض المنشورة:ـ 

 أوالً األبحاث النظرية:

العدد السابع عشر المجلد السابع عشر ) مجلة بحوث في التربية الفنية والفنون ( بحث نظريـ 

 ــ بعنوان: 2005 ة ـ جامعة حلوانكلية التربية الفني

 " تنظيم أبعاد الرؤية الحسية فى ضوء الفاعلية السببية للتصميمات الزخرفية "

  :بعنوان ــ2010 المؤتمر الدولي الثاني لكلية الفنون التطبيقية ( جامعة المنصورةـ بحث نظري )

 لمعاصر".ا ظيفية والجمالية في تصميم الملصقالسبق اإلدراكي وفاعليته الو"

 ــ  بعنوان:2011مجلة كلية التربية جامعة كفر الشيخ ( ـ بحث نظري ) 

دراسة "البعد الوظيفي والجمالي للفن الجداري بجامعة الطائف في ضوء المؤثرات الثقافية"

 .تطبيقية

 ــ  بعنوان: 2011ـ بحث نظري ) بمجلة كلية التربية جامعة كفر الشيخ (

 ير إلبداع الطفل في ضوء النظريات اإلجتماعية وتطبيقاتها في المملكة كيلية كمثــائط التشـ"الوس

 العربية السعودية".

جامعة المنيا بحث نظري ) المؤتمر الدولي التاسع لكلية الفنون الجميلة ( الفن وثقافة اآلخر ـ 

 ــ بعنوان:2012

 ."المعرفة البصرية وتفعيل التصورات الذهنية في فنون التصميم" 

"البعد بعنوان:  2012مي للفكر اإلسالمي ( األردن ظري ) المؤتمر الدولي للمعهد العالـ بحث ن

المادي والروحاني لتوظيفات الضوء في الفنون اإلسالمية )بنيته ومنطلقاته في مجال 

 التصميم(".



"البعد الداللي في تصميم لوحات بعنوان  2013( مجلة كلية التربية جامعة األزهر) بحث نظريـ 

  .شادية لكليات جامعة الطائف في ضوء نظرية السيمولوجيا"ار

ً  ـ  :األبحاث العملية ثانيا

 .2003"الوظيفية فى التصميمات الزخرفية أهميتهاالقيمة البعدية للون و" بحث عملي بعنوانـ 

 .2005"أ لتحقيق الوحدة فى مجال التصميمأساليب التجميع كمبد" بحث عملي بعنوانـ 

 "ية والقيمة التعبيرية فى التصميمالخطوط التشكيلية بين القيمة البصر" انبحث عملي بعنوـ 

2006. 

"التشكيل الوظيفي لقيم التباين وتحقيق موسيقى الصورة في التصميم  عملي بعنوانـ بحث 

 .2008المعاصر" 

"األبنية التكرارية القائمة على النظم الفراكتالية كمنطلق لتدريس أسس  بحث عملي بعنوانـ 

 .2010التصميم" 

"السيميائية التداولية وفاعلية التأثير اإلتصالي للمنجز التصميمي لغالف  بحث عملي بعنوانـ 

 .2010الكتاب" 

"مدارات النظام البنائي بين التشكالت الحروفية بأبعادها الفكرية والروحية  بحث عملي بعنوانـ 

 .2012والتصميم ذي البعدين" 

 ة:المعارض المنشورثالثاً:ـ 

  المعارض الخاصة: *

ـ معرض بقاعة المكتبة الموسيقية ـ دار األوبرا المصرية ـ القاهرة ـ جمهورية مصر العربية 

 م . بعنوان "لحلم وحوار الذات " . 2003

م .  2005ـ معرض بقاعة حورس ـ كلية التربية الفنية ـ جامعة حلوان ـ جمهورية مصر العربية 

 بعنوان " تباعد وتآلف" .

بعنوان م .  2006ـ الزمالك ـ القاهرة ـ جمهورية مصر العربية ـ  Fine Artsمعرض بقاعة  ـ 

 "لطبيعة والذاكرة الخطية " .

م ـ  بعنوان "  2008ـ معرض بقاعة آون للفنون ـ كلية التربية النوعية ـ جامعة عين شمس ـ 

 تباينات " .

" :بعنوان ـ2010ة ـة السعوديـربية العـالمملكائف ـامعة الطــ معرض بالبهو الرئيسي بج

 تناغمات ".

 جرافيك ".بعنوان:" 2010ية العربية السعودبجامعة الطائف المملكة  ـ معرض بالقاعة الكبرى 

ــ 2012عربية السعودية ـ معرض بقاعة الفنون التشكيلية بقصر شبرا التاريخي بالمملكة ال

 ".عاد فكرية وروحية للحروف العربيةأببعنوان: "

رؤى ــ بعنوان:"2012فنية جامعة حلوان معرض بقاعة الشهيد أحمد بسيوني بكلية التربية ال ــ

 تشكيلية".

 المعارض الجماعية: *

 : الجماعيـة منذ تخرجها  ومن أهمهاـ شـاركت في العـديـد من المعارض 

 م. 1990ـ المعرض العام الحادي والعشرون 

 .م 2015 وحتى1997  منذ ة الفنيةتدريس بكلية التربيـ معرض أعضاء هيئة ال

 م. 2004ـ معرض جائزة أبها ـ المملكة العربية السعودية 



 م .     2005ـ معرض جائزة أبها ـ المملكة العربية السعودية  

جامعة حلوان ـ الفنية ـ معرض أعضاء هيئة التدريس ـ المصاحب لألسبوع البيئي ـ كلية التربية  

 م .  2006

 م .   2006السابع لتشغيل شباب الخريجين بجامعة حلوان  ـ معرض الملتقى 

ـ معرض أعضاء هيئة التدريس المصاحب لألسبوع البيئي ـ كلية التربية الفنية جامعة حلوان ـ  

 م . 2007

ـ المعرض المقام ضمن فعاليات مؤتمر ) رؤية مستقبلية لطالب جامعة حلوان ( جامعة حلوان ـ  

 م .      2007

 م .  2009معارض ـ متحف النصر للفن الحديث ـ بور سعيد ـ ـ معرض ال

الجنادرية  ية ضمن فاعليات مهرجانـ معرض فنانات الطائف المقام بقاعدة الملك فهد الجو

 .2010العربية السعودية ـ  بالمملكة

المقام بالقاعة الكبرى بجامعة الطائف  بانوراما جرافيكية معرض أعضاء هيئة التدريس ـ

 .2010السعودية  العربية المملكة

 ــ المملكة العربية السعودية.2010معرض مسابقة وزارة التعليم العالي بالرياض  ـ

معرض الفنون التشكيلية للجامعات السعودية المقام ضمن فاعليات ملتقى تعليم الفتاة ـ المدينة  ـ

 .2010ملكة العربية السعودية المنورة ـ الم

ــ المملكة 2010المقام بكلية التصاميم واإلقتصاد المنزلي  معرض أعضاء هيئة التدريس ـ

 العربية السعودية.

معرض أعضاء هيئة التدريس )كلية التصاميم واإلقتصاد المنزلي( المقام بقصر شبرا التاريخي  ـ

 ــ المملكة العربية السعودية. 2010

 .2012يمات الزخرفية معرض بقاعة أرتبولوجي بالزمالك ألعضاء هيئة التدريس بقسم التصم ـ

 .2013ية التربية الفنية عام فن وعطاء بمناسبة اليوبيل الماسي لكل 92 معرض بقصر الفنونــ 

 .2015ــ معرض أعضاء هيئة التدريس كلية التربية الفنية بمركز الجزيرة للفنون 

 

 العضوية في لجان الكلية أو خارجها:

 التربية الفنية ـ جامعة حلوان . ـ عضو مجلس قسم التصميمات الزخرفية ـ كلية 

 ـ عضو اللجنة الثقافية قسم التصميمات الزخرفية كلية التربية الفنية جامعة حلوان.

لسمينار مرحلة الدراسات العليا بقسم التصميمات الزخرفية كلية التربية الفنية  العام منسقال ـ 

 .2012ـ2011جامعة حلوان

 بكلية التربية الفنية جامعة حلوان. جنة الحوكمة والقادةـ عضو وحدة ضمان الجودة واالعتماد ل

 بكلية التربية الفنية جامعة حلوان.بقسم التصميمات الزخرفية ـ عضو داخلي للجنة الجودة 

 ـ عضو لجنة االرشاد األكاديمي لمرحلة الدراسات العليا بكلية التربية الفنية جامعة حلوان.

 حلوان. جامعة ب الجدد بكلـيـة التربية الفنيةلطالين من اللمتقدم قدراتال إختبار عضو لجانـ 

  حلوان. جامعة ب الجدد بكلـيـة التربية الفنيةاإلختبارات الشخصيــة للطال عضو لجانـ 

ـ عضو لجنة المكتبات التابعة لعمادة شئوون المكتبات بجامعة الطائف المملكة العربية 

 السعودية. 



بكلية التصاميم واإلقتصاد المنزلي جامعة الطائف المملكة العربية ـ عضو لجنة اإلعتماد والجودة 

 السعودية.

ـ عضو لجنة اإلرشاد األكاديمي بكلية التصاميم واإلقتصاد المنزلي جامعة الطائف المملكة 

 العربية السعودية.

ية ـ عضو لجنة الملف الشامل بكلية التصاميم واإلقتصاد المنزلي جامعة الطائف المملكة العرب

 السعودية.

ـ عضو لجنة المعارض الفنية بكلية التصاميم واإلقتصاد المنزلي جامعة الطائف المملكة العربية 

 السعودية.

 

 ــ األنشطة األكاديمية: 

 :اإلشراف على الرسائل أوالً:ـ

كلى لمختارات من األدب الشعبى وتوظيفها فى اللوحة دكتوراة بعنوان "المعادل الشبحث  ـ

 .الزخرفية "

 ضوء نظرية البنائية".أثر التباين البنائي على الفكر التصميمي في ـ بحث دكتوراة بعنوان "

عد سيميائية الصورة األيقونية وبدائلها الوظيفية ودورها في تأكيد البـ بحث دكتوراة بعنوان "

 .االرشادي لإلعالن"

لسيميائية كمدخل إلثراء االختزال والرمز للعنصر اآلدمي من منظور اـ بحث دكتوراة بعنوان "

 .يري في مجال التصميم"البعد التعب

العالقات التفاعلية بين الفكر الوجدانى و الفكر التصميمى فى مختارات " بحث ماجستير بعنوان ـ

 من اعمال الفنانين المصرين المعاصرين كمدخل ألثراء مجال التصميم ) دراسة تحليلية ("

 نائية للنظم الهندسية في الطبيعة كمصدر للتصميم الرقمي".ـ بحث ماجستير بعنوان "الصيغ الب

د ثالثية األبعا المتغيرات البصرية للعالقة بين األشكال اإلفتراضيةبحث ماجستير بعنوان "ـ 

 ."والضوء كمصدر لتدريس التصميم الجرافيكي

 إلثراءقائمة على ظاهرة السيماتيك كمصدر تصميمية استحداث صيغ ـ بحث ما جشتير بعنوان "

 ."لنظم البنائية في التصميما

ـ بحث ماجستير بعنوان "دور األنفوميديا في تنمية المدرك الشكلي كمدخل لتصميم القصص 

 التفاعلية لألطفال".

ـ بحث ماجستير بعنوان"البناء التصميمي بين األداءات التقنية والجوانب الفكرية في أعمال 

 .الفنانين الجرافيكين ـ دراسة تحليليةـ"

"التوظيف الجمالى للمؤثرات التشكيلية للضوء فى التصميمات ذات ـ بحث ماجستير بعنوان 

 ."التأثير الحركى للتأكيد على الهوية الثقافية للمجتمع المصرى المعاصر
 ثانياً: األبحاث والمعارض السابق تحكيمها:

ف والمقام ضمن فعاليات للملتقى العلمي األول لطالب وطالبات جامعة الطائتحكيم عضو لجنة الـ 

 .2011ني لطالب وطالبات التعليم العالي بالمملكة العربية السعوديةالمؤتمر العلمي الثا

بمختلف  لعدد من رسائل الماجستير والدكتوراة التطبيقيةالمشاركة في تحكيم التجارب العملية و ـ

  الجامعات المصرية.



ن المشاريع البحثية بجامعة الطائف المملكة لعدد مـ المشاركة في تحكيم الجوانب التطبيقية 

 العربية السعودية.

 

  المؤتمرات المحلية والدولية :

األنشطة  وتنظيم عدادالمشاركة في إ م 1989" التربية عن طريق الفن " مؤتمر األنسيا -

 المصاحبة لفاعليات المؤتمر.

ف على المعارض الطالبية المقامة اإلشرام .  2002المؤتمر العلمى الثامن لكلية التربية الفنية -

  على هامش المؤتمر.

المشاركة بمعرض أعضاء هيئة التدريس م . 2007مؤتمر رؤية مستقبلية لطالب جامعة حلوان -

 المقام ضمن فاعليات المؤتمر.

 المشاركة ببحث نظري. 2010يقية الثاني جامعة المنصورة مؤتمر كلية الفنون التطب

 المشاركة ببحث نظري. 2012يلة التاسع جامعة المنيا لجممؤتمر كلية الفنون ا

 المشاركة ببحث نظري. 2012لمي للفكر اإلسالمي باألردن مؤتمر المعهد العا

 

 الدورات التدريبية:

 .على نظم وتكنولوجيا المعلومات مشروع تدريب أعضاء هيئة التدريس  ـ ICTP ــ دورة ـ 

الحديثة في التدريس ( مشروع تنمية قدرات أعضاء  ـ اجتازت البرنامج التدريبي ) اإلتجاهات

 م .  2005هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان ـ 

ـ اجتازت البرنامج التدريبي ) إدارة الوقت وضغوط العمل ( مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة 

  م . 2006التدريس والقيادات بجامعة حلوان ـ 

المقرر الجامعى ( مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة ـ أجتازت البرنامج التدريبى ) تصميم 

 م 2006 ـ التدريس والقيادات بجامعة حلوان

والمحول من  وير النظم اإلدارية بجامعة حلوانـ شاركت في المؤتمر الخاص بمشروع تط

 م .  ICTP 2008مشروع 

 .2011ـ اجتازت البرنامج التدريبي ) النشر العلمي الدولي( جامعة حلوان  

 . 2012لبرنامج التدريبي )استخدام التكنولوجيا في التدريس( جامعة حلوان ـ ا

 .2012ـ البرنامج التدريبي )أخالقيات البحث العلمي( جامعة حلوان 

 .2012ـ البرنامج التدريبي )معايير الجودة في العملية التدريسية( جامعة حلوان 

 ـ عضوية الجمعيات والنقابات:   

 ن التشكيليين . ـ عضو نقابة الفناني

 ـ عضـو الجمعيـة األهليـة للفنـون الجميلة . 

 ـ عضـو رابـطة خريــجي التـربـيـة الفنـية . 

 ـ عضو الجمعية المصرية للفنون الشعبية . 

 ـ عضو جمعية الثقافة والفنون ـ أبها ـ المملكة العربية السعودية .

 لثقافي ( ـ أبها ـ المملكة العربيةـ عضو قرية المفتاحة التشكيلية ) مركز الملك فهد ا

 السعودية .  

 ـ عضو جمعية الثقافة والفنون بالطائف المملكة العربية السعودية. 



 ـ عضو النادي األدبي بالطائف المملكة العربية السعودية.

 

 الجوائز وشهادات التقدير:

للدفاع المدني  ــ شهادة تقدير عن المشاركة ضمن فاعليات المعرض المقام لليوم العالمى

 ة.يمملكة العربية السعودــ ال2005

 .2006ــ شهادة تقدير للمساهمة الفعالة في المؤتمر التاسع لكلية التربية الفنية 

ــ شهادة تقدير عن المشاركة في المعرض المصاحب للملتقى السابع لتشغيل خريجي جامعة 

 .2006حلوان 

ض الفنون التشكيلية التابع للنادي الثقافي ــ شهادة تقدير عن المساهمة المتميزة لمعر

اإلجتماعي والمقام ضمن فاعليات مهرجان الجنادرية بقاعدة الملك فهد الجوية المملكة العربية 

 .2010السعودية 

ــ شهادة تقدير وزارة الثقافة واإلعالم جمعية الثقافة والفنون بالطائف عن إقامة دورة تدريبية 

 .2010ة العربية السعودية في مجال التصميم  المملك

المتميزة بتطبيق  ــ شهادة تقدير وزارة الشئون اإلجتماعية مدير دار ضيافة الطفل عن المساهمة

لمشروع البحثي في التعليم باللعب والتعلم الذاتي بالبحث واإلكتشاف المملكة العربية السعودية ا

2011. 

الفعالة في إنجاح اليوم العالمي لألشخاص ــ شهادة تقدير وزارة الشؤن اإلجتماعية للمشاركة 

 .2011ذوي اإلعاقة, مركز التأهيل الشامل لإلناث بالطائف المملكة العربية السعودية 

ــ شهادة تقدير عمادة شؤن المكتبات جامعة الطائف عن الجهود اإلستثنائية في إعداد مهرجان 

 .2012)القراءة مهارة تعليك( المملكة العربية السعودية 

 .2012ـ درع التميز من عمادة شئون الطالب جامعة الطائف المملكة العربية السعودية 

ــ مجموعة من شهادات التقدير للمشاركة الفعالة في أعمال الكنترول بكلية التربية الفنية جامعة 

 حلوان.

عن المساهمة في لجان إعداد الجداول الدراسية ولجان شهادات التقدير ــ مجموعة من

 حنين بقسم التصميم كلية التربية الفنية جامعة حلوان.الممت

 

 ـ أنشطة أخرى:

العربية السعودية ـ  فنانين العرب ـ الباحة ـ المملكةـ اختيرت ضمن الموسوعة الفنية التي تضم ال

 م. 2005

 .لها عدة مقاالت فردية وحوارية منشورة بالجرائد السعودية وشبكة المعلومات الدولية ـ

رض خاص بإسم كلية التربية للبنات بأبها ضمن فعاليات يوم المرأة ـ المقام بقرية معتنظيم ـ 

 م.  2005المفتاحة التشكيلية 

ـ لعامي  ـ اإلشراف على مشاركات كلية التربية للبنات بأبها ضمن فعاليات يوم الدفاع المدني

 .  م 2005ـ  2004

ـ  2004لعامي ضمن فعاليات يوم المرور ـ ـ اإلشراف على مشاركات كلية التربية للبنات بأبها  

 .  م 2005



ـ إعداد وتنظيم معرض بانوراما جرافيكية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف والمقام بقصر 

 .2010شبرا التاريخي بالمملكة العربية السعودية 

 : الكليات األخريبالتدريس ـ 

 . د المنزلي ـ جامعة حلوانكلية اإلقتصا ـ

   . تربية للبنات ـ أبها ـ المملكة العربية السعوديةكلية ال ـ

 ائف ـ المملكة العربية السعودية.كلية التصاميم واإلقتصاد المنزلي ـ الط ـ

 ــ كلية التربية قسم رياض األطفال بجامعة الطائف المملكة العربية السعودية.

ي كل من:كلية التربية الفنية ــ قامت باإلعداد واإلشراف والتنفيذ لعدد من المعارض الطالبية ف

كلية اإلقتصاد المنزلي ـ جامعة حلوان. كلية التربية للبنات ـ أبها ـ المملكة العربية  .جامعة حلوان

المملكة العربية السعودية.كلية  ائفالطجامعة السعودية. كلية التصاميم واإلقتصاد المنزلي ـ 

 العربية السعودية. التربية قسم رياض األطفال بجامعة الطائف المملكة

 

 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


