
 

 

  

 
 

 

 : ايمن فاروق عبد العظيم المليجي                             االسم      
  :  تصميم              التخصص   
 كلية التربية الفنية – : جامعة حلوان  الجامعة المتخرج منها    

 المؤهلات : 

 2013 استاذ التصميم بكلية التربية الفنية جامعة حلوان . 
 2008. بقسم التصميم مساعد أستاذ 
  2003دكتوراه الفلسفة تخصص تصميم 
 1997تخصص تصميم  . –ماجستير  
 واألول علااي  امتيااام ماات مرتبااة ال اار بتقاادير  تخصااص تصااميم بكااالورسوا التربيااة الفنيااة

 .(1990الدفعة )

  الوظيفة : المهام  

 استاذ التصميم  بكلية التربية الفنية جامعة حلوان .  
  سابقا. 2006استاذ التصميم الداخلي المساعد بكلية الهندسة قسم العمارة أكاديمية مودرن اكاديمي 
  (2008جامعة عمان بسلطنة عمان ) -رئيس قسم التصميم الداخلي بكلية الهندسة  لإلدارة والتكنولوجيا    

 سابقا
   (2010جامعة الطائف )  –استاذ  التصميم الداخلي بكلية التصاميم. 
   (.2013بكلية الهندسة جامعة الطائف )بقسم العمارة استاذ التصميم الداخلي 
 الى األن(  – 2010) مكتب سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي فني مستشار. 
 
 
 
 
 
 
 

ةالسيرة الذاتي  



 
 
 
 
 

 .عضو نادى أعضاء هيئة التدرسا بجامعة حلوان 
 .عضو جماعة الفنانين والكتاب بأتيليه القاهرة 
  عضو مجلا إدارة أصالة للفنون المعاصرة وسكرتير عام المجلا للفنون التراثية

  )سابقا(والمعاصرة
 . عضو نقابة الفنانين الت كيليين 
 . عضة لجنة تأسيا قسم العمارة بكلية الهندسة 
  (2013) الطائفمست ار هندسي لإلدارة العليا لم ارست جامعة. 
 .)است اري الجنة الفنية والدعم الفني للمقاولين في م ارست الجامعة )جامعة الطائف 
 .عضة لجنة الت كيل االداري لقسم العمارة 
  عضو لجنة المؤتمرات العلمية للطلبة والطالبات وتحكيم االعمال الفنية علي مستوي

 .( 2013-2010الجامعة  بالطائف .علي التوالي )
  اللجنة الفنية لم ارست جامعة الطائف.عضو 
  الكليات والعمادات واالدارات العليا لجامعة الطائف. عضو لجنة إعداد دليل  
  المنسق الفني والجرافيكي لدليل الكليات والعمادات والدراسات العليا والقبول والتسجيل في

 اعداد الدليل والدليل العام للجامعة.
 لجنة الفنون والثقافة بجامعة الطائف.  عضو 
 .عضو لجنة تطوسر المناهج بجامعة الطائف 
 (.2010عضو أمانة المجلا العلمي بجامعة الطائف). 
 (. 2013-2009عضو مجلا كلية التصاميم بجامعة الطائف) 
 .المملكة العربية السعودية.  عضو جمعية  الثقافة والفنون بالطائف 
  العرب .عضو جمعية المصممين 
 (. 2008عضو مجلا كلية الهندسة لإلدارة والتكنولوجيا بسلطنة عمان). 

 
 
 

: ةالاكاديمي والمهام النقابات    

 



 
 

  أطار التعاون األوربي  فيمست ار إعالمي للمؤتمر الدولي لتنمية النسيج اليدوي
  2003المتوسطي

  الحقوق األساسية التابعة للوكالة  فيمست ار إعالمي للمؤتمر الدولي ل بكة الباحثين
 .  2004فونيةو الفرانك

 
 
 
  . لقسم الفنون  كتاب مقرر( (أسا التصميم  في الفنون الت كيلية 
 . لقسم التصميم الداخلي كتاب مقرر( (  فن المنظور الهندسي 
 . لقسم التصميم الداخلي  كتاب مقرر( ( فن التصميم الداخلي 
  ) بقسم الفنون  كتاب مقرر( ( .جماليات الخط العربي ) الحروفية 
 لقسم التصميم الداخلي كتاب مقرر( ( .فن تكنولوجيا الخامات في التصميم الداخلي 

 )بقسم الفنون   الفنون الحديثة والمعاصرة )دراسة تحليلية  

 ( 1تارسخ فنون العمارة) كتاب مقرر بقسم العمارة 

  كتاب مقرر بقسم العمارة (2)تارسخ فنون العمارة 

 
 

  الور ة الدوليةMechatronicsducation    بقاعة المؤتمرات بفندق  كلية الهندسة
 اوالف بالطائف.

  ور ة فنية بالمؤتمر الدولي للتراث العمراني الوطني االول ب يراتون جدة بالمملكة
 .(2011السعودية )

   بالمملكة  الثاني ب يراتون الدمامللتراث العمراني الوطني  الدوليور ة فنية بالمؤتمر
 .(2012) السعودية

 
 
 
 
 

 . طباعتها تم  ( الكتب)  العلمية المؤلفات

 

 : الفنية الورش  

 



 
 
 

  بالمملكة  الثالث بجامعة طيبةور ة فنية بالمؤتمر الدولي للتراث العمراني الوطني
 .(2013) السعودية

  (2013) ور ة الملتقى المعماري األول بجامعة قصيم بكلية التصميم والتخطيط المعماري. 

    بالمملكة السعودية بعسير الرابتور ة فنية بالمؤتمر الدولي للتراث العمراني الوطني 
(2014). 

  (2011)ورش فنية بجامعة الطائف بالقاعة الصغري. 

  2008ورش فنية بجامعة نموى بسلطنة عمان. 

 . 2008ورش فنية في استوديوهات الديكور بتليفمسون سلطنة عمان. 

  ورش فنية متنوعة المجاالت بكلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا بقسم التصميم الداخلي
2008. 

 

 

 

 

 .العديد من البحوث العلمية المن ورة المرتبطة بالتخصص 
  العديد من الم ارست البحثية المرتبطة بخدمة المجتمت. في ارك 
  اجتامت العديد من الدورات التدرسبية المرتبطة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدرسا وكذلك

 ورش العمل 
  بجامعة حلوانبكلية التربية الفنية إعداد المؤتمرات العلمية والفنية  فيالم اركة  . 
  بمصر والدول العربية.وفردية  اركت في إقامة معارض جماعية  
  كلية عمان لإلدارة   فيالدورات  العديد من ورش العمل والمعارض فيالمساهمة

 والتكنولوجيا وجامعة نموي بسلطنة عمان . 
  تطوسر مقررات قسم التصميم الداخلي والجرافيك بكلية التصاميم بجامعة  في اركت

 بالطائف.
 
 
 
 

 :العلمية والفنية الأنشطة 



 
 
 
 

  بكلية التصاميم  اإللكترونيالفنون والرسم  لقسميوضت وتطوسر الخطط الدراسية  في اركت
 . جامعة الطائف

  مجاالت الفنون المتعددة  بسلطنة عمان. فيالعديد من المعارض للطالب  أقامه 
   2009تصميم ديكور حفل خرسجي  طالب كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا عام . 
   (2009)بسلطنة عمان الم ر  العام  الفني لكلية الهندسة لإلدارة والتكنولوجيا. 
  المقررة والعلمية والمطبوعات بإدارة الن ر  الطائف كتب جامعةللغلفة جميت األالقائم بتصميم

 . (2011) العلمي
  بجدة تصميم وتنفيذ ديكور جناح جامعة الطائف في المؤتمر الدولي األول للتراث المعماري

2011. 
   تصميم وتنفيذ ديكور جناح جامعة الطائف للمؤتمر الدولي الثاني  للتراث المعماري

 . 2012ب يراتون الدمام  بالمنطقة ال رقية  
  2011تصميمات وتنفيذ لوحات جدارسة لتجميل جامعة الطائف. 
 . 2011تصميمات مطبوعات المؤتمر الدولي لعلوم المواد وتطبيقاتها بجامعة الطائف  
   2012 عار كليات جامعة الطائف  تصميم  . 
    2012تصميم  عار مكافحة الفساد  بالجامعة . 
    خالد الفيصل لتطوسر وتنمية منطقة مقلت طمية  لألميرتصور فنيا للمنتجت السياحي

 2012)الوعبة ( بحفر ك ب سياحيا .
   .2011تقييم تصميمات المقدمة الي سعادة محافظ الطائف لتجميل ميادين الطائف 
   2012تصميم  عار كرسي االمير خالد الفيصل . 
   2013تصميم  المجلة العلمية لجامعة الطائف . 
  2012تصميم  عار الجمعية السعودية لعلوم الطيور . 
   2013حتي تصميم الكتاب األول إلصدارات الجامعة منذ ن أتها . 
   2012تصميم  عار وكتيب جوائم البحث العلمي . 

 
 



 
 
 
 

   تصميم  عار والبرو ور ومطبوعات المؤتمر العلمي لطالب وطالبات جامعة الطائف
2012. 

   2011)قاعة كبار الموار بالجامعة (  الكبرى تصميم وتنفيذ ديكور القاعة . 
   2011عن التراث المعماري بجامعة الطائف  الكبرى تصميم وتنفيذ جدارسات بالقاعات. 
   تحكيم جميت اعمال الطلبة والطالبات علي مستوي الجامعة  للتر يح  في المؤتمر العلمي

 .2011الوطني للمملكة لومارة التعليم العالي 
   تحكيم جميت اعمال الطلبة والطالبات علي مستوي الجامعة  للتر يح  في المؤتمر العلمي

 .2012لكة لومارة التعليم العالي الوطني للمم
  (2013) م ر  عام علي االن طة الفنية بجامعة الطائف . 
  (2013) تصميم  عارات سوق عكاظ  بتكليف من سعادة كيل الجامعة واالبداع 
  تصميم مطبوعات الور ة والندوة أعضاء المجلا االست اري الدولي لالبتكار ورسادة

 .ها 1434األعمال
  (2014)تصميم  عار ومطبوعات االدارة العليا لم ارست الجامعة. 
 (2014) دراسة م ارست الجامعة المقدمة من  مكاتب االست ارات الهندسية والمقاولين. 
  الم ر  العام علي  مبني كلية التصاميم ودراسة احتياجات المبني من جميت التخصصات

 .(2012) الفنية والمعامل وقاعات المحاضرات
 تجميل مبني االدارة العليا للجامعة من لوحات جدارسة ودراسة التصميم الداخلي للمكاتب 

(2014). 
 (2014)دراسة وتقديم مقترحات للنصب التذكاري لتجميل ميادين الجامعة . 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
  1988معرض مسابقة منظمة اليونسكو  العالمية لحقوق اإلنسان  
  اليوبيل الذهبي بكلية التربية الفنية .معرض 
  ( 1996معرض سوق الفنون الثاني بوكالة الغوري.) 
  ( 1998معارض أصالة للفنون التراثية المعاصرة بالمبنى الجديد لجرسدة األهرام ) بلندن 
  ( 1999معرض مسيرة األجيال بقاعة بيكاسوا ) 
  ( 1999معرض الدولي للكتاب) 
 ( 2001_  1999صالون ال باب ) 
 ( 2001معرض صالون الخرسف الثالث ). 
   (  2001معرض الفنون التراثية بنادي المهور الرساضي  ) 
   (  2001معرض أعضاء هيئة التدرسا بدار األوبرا .) 
  2002 الثامن معرض أعضاء هيئة التدرسا المصاحب لمؤتمر الكلية. 
  2002 الثامن معرض الدراسات العليا المصاحب لمؤتمر الكلية 
   2003أعضاء هيئة التدرسا بدار األوبرا المصرسة ) رؤى فنية ( معرض 
   2004معرض مصاحب لملتقى جامعة حلوان السادا لت غيل خرسجى الجامعة 
  2006التاست بكلية التربية الفنية  مارا  العلميالمعرض المصاحب للمؤتمر  في اال تراك 
  2006) بجامعة حلوان(  ميالعلالمعرض المصاحب للمؤتمر  في اال تراك 
   2003معرض هيئة التدرسا كلية التربية الفنية ) بقاعة الحكمة والكلمة ( بساقية الصاوى     
   ( 2003إطار م روع التراث المحلى وال راكة االوربية المتوسطية ) فيالمعرض الدولي 
 (2012) معرض لفنانين الطائف قاعة الفنون برج اوالف بالطائف. 
   2010 أعضاء هيئة التدرسا بكلية التصاميم جامعة الطائفمعرض. 
   2009بكلية التصاميم  العاليالتعليم  ومراهمعرض رؤى فنية على هامش مسابقة 
  بالطائف  التارسخيمعرض إبداعات ت كيلية ألعضاء هيئة التدرسا بكلية التصاميم بمتحف قصر  برا

2010 
  2010الطائفمعرض المقتنيات  الصالة الكبرى بجامعة 

 
 
 

 المعارض  

: الجماعية  

 



 
 
 

  2012معرض سوق عكاظ بالطائف.  
  2012بالطائف  التارسخيمعرض إبداعات فنية بمتحف قصر  برا 
 -  2009بكلية التصاميم  العاليالتعليم  ومراهمعرض رؤى فنية على هامش مسابقة 
 
 
 

   ( 1991معرض بقاعة الفنون بكلية التربية الفنية ) 
 (1997)بقاعة الفنون بنقابة الصحفيين بالقاهرة  ) رموم الفن ال عبي(  معرض. 
   2002 القاهرة  بأثيليه) حوار ال كل الهندسي( معرض . 
  2003بقاعة الحكمة والكلمة  بساقية الصاوى ) لمحات فرعونية(  معرض  . 
  2004بنقابة الصحفيين ) ديناميكية الخط العربي ( معرض . 
   معرض بنقابة الفنانين الت كيليين بالقاعة المستديرة بدار األوبرا )دور الرموم المصرسة القديمة في

 . 2007إثراء اإلعالن ( 
  بقاعة المؤتمرات ) بكلية الحقوق  ( تنمية الوعي بحقوق اإلنسان فيدور اإلعالن  ) معرض بعنوان

 . 2006جامعة عين  ما ( 
  )معرض بقاعة الفنون بنادي المهور الرساضي بعنوان) إحداثيات متطورة في التصميم السكنى. 
 . معرض ) حواديت مصرسة ( قاعة الفنون بنادي المهور 
  1994.بقاعة  يراتون الخليج بفطر ) حوار لوني( معرض 
  ) 2005معرض بكلية التربية الفنية بعنوان ) التصميم الداخلي والديكور . 
  ( . 2009بجامعة نموي بسلطنة عمان  ) ) رموم الفن االفرسقي (  معرض 
 ( .2009بسلطنة عمان ) فسيولوجية اللون في التصميم الداخلي(  ) معرض 
  2010بجامعة الطائف  الكبرى معرض الجرافيك )تصميم لغال  الكتاب ( بقاعة الفنون بالقاعة. 
  2011الفنون .معرض جماليات الخط العربي بقصر  برا قاعة 
  2012بقصر  برا بالطائف.  ) عبيات هندسية(  معرض . 
  2013معرض رؤية معاصرة بقاعة حورا كلية التربية الفنية. 
 ( 2013معرض مجمت بقاعة حورا) 
  (بقاعة حورا للفنون بكلية التربية الفنية جامعة حلوان. ديناميكية الخط العربيمعرض ) 
  2013والظل( قاعة الفنون بجامعة قصيم  معرض ) حوار هندسي بين الضوء 

 
 
 

 الخاصة المعارض

: 

 



 
 
 
 

 

  2014 هادة افضل بحث متميم  بجامعة الطائف. 
  2013 هادة افضل بحث متميم  بجامعة الطائف. 
  2015 هادة افضل بحث متميم  بجامعة الطائف. 
  2014 هادة  كر وتقدير من المؤتمر المعماري االول بجامعة قصيم. 
  2010 هادة تقدير من األمير سلطان للم اركة الفعالة في المؤتمر الدولي األول للتراث العمراني. 
  هادة  كر وتقدير علي الم اركة في تنظيم  وتصميم مطبوعات و عار المؤتمر الدولي لعلوم المواد 

 . 2012وتطبيقاتها .
  نجاح االن طة الفنية والمعارض علي  هادة  كر وتقدير من كلية الهندسة لإلدارة والتكنولوجيا في

 مستوي السلطنة عمان .
  هادة  كر وتقدير من كلية الهندسة لإلدارة والتكنولوجيا في وضت المقررات للتصميم الداخلي وقسم 

 الجرافيك . 
   2013 هادة التميم الفني في تصميمات وخدمة الجامعة. 
 2010ن اط الفني  هادة تقدير من ومارة التعليم العالي بالسعودية لل. 
  كر وتقدير . كلية التصاميمدرع من سعادة عميدة  
 . درع من سعادة وكيل الجامعة  كر وتقدير 
  )هادة حضور للملتقي العلمي للتراث العمراني الوطني الثاني ) بالدمام  
  .هادة  كر وتقدير للمساهمة في نجاح المؤتمر الدولي بجامت فيالدلفيا باألردن  
   2011 هادة  كر وتقدير عن تحكيم االعمال الفنية علي مستوي الجامعة والمعرض الفني. 
  . هادة  كر وتقدير في المؤتمر الدولي لعلوم المواد وتطبيقاتها بجامعة الطائف  
    ة  هادة تقدير من ومارة التعليم العالى بالمملكة العربية السعودية للم اركة فى مسابقة تمسين مبنى الومار

1430 
   1431 االن طة الفنية في هادة تقدير من مدير جامعة الطائف للم اركة. 
    هادة تقدير من جامعة الطائف لتحكيم االعمال الفنية علي مستوي الجامعة وتحقيق مراكم علي  

 ها  2012  العاليلطالب وطالبات التعليم  الثاني العلميمستوي المملكة العربية السعودية  للمؤتمر 
  هادة تقدير من وكيل كلية التربية الفنية ل ئون خدمة المجتمت للم اركة فى  معرض أعضاء هيئة 

 2002التدرسا بقاعة حورا بكلية التربية الفنية 
 
 
 

 : والشهادات الجوائز



 
 
 

  الثامن بكلية التربية   العلميإثراء فاعليات المؤتمر  في هادة تقدير للم اركة الجادة والمساهمة الفعالة
 2002الفنية 

  الفنيالمعرض  في هادة تقدير من قسم  ئون خدمة المجتمت وتنمية البيئة والعالقات العامة للم اركة 
  2002المصاحب لندوة " جامعة حلوان والتنمية ال املة "بمؤسسة األهرام 

  معرض أعضاء هيئة   في هادة تقدير من وكيل كلية التربية الفنية ل ئون خدمة المجتمت للم اركة
 .2002التدرسا بقاعة حورا بكلية التربية الفنية 

  أفضل بحث علمي تم اختياره مت افضل ع رة ابحاث لوضعة في كتاب العمارة والتراث في المملكة العربية
 السعودية.

  2012 هادة تقدير من سمو االمير خالد الفيصل للم اركة في معرض سوق عكاظ. 
  2012 بالطائفجمعية الفنون جائمة. 
  2015بجامعة قصيم  الثاني هادة  كر وتقدير من المؤتمر المعماري 
  
 
 

 
 
 
 

 
 


