سيـرة ذاتية للفنانة التشكيلـية  /آمٍ ال ميالد زريبة
❖ فنانة وناقدة تشكيلية تخصص رسم وتصوير
❖ تاريخ ومكان الميالد 1973 /1/11م طرابلس  -ليبيا
❖ Amal19973@gmail.com
❖ الدرجة العلمية  /استاذ مشارك
❖ عضو هيئة تدريس بكلية التربية طرابلس  -جامعة طرابلس
❖ تحصلت على دبلوم معهد متوسط للمعلمات سنة 1995م
❖ تحصلت على بكالوريوس فنون تشكيلية ( رسم وتصوير) من كلية الفنون واإلعالم سنة 2000م
❖ تحصلت على ماجستير من أكاديمية الدراسات العليا سنة 2006م
تخصص
❖ متحصلة على ( دكتوراه ) من كلية الفنون الجميلة اإلسكندرية بجمهورية مصر العربية
تصوير عام 2012م
❖ شغلت منصب رئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية طرابلس فى الفترة 2014-2013م
ورشحت للمرة الثانية للرئاسة القسم 2018 - 2017م وللمرة الثالثة 2019م2021 -م .
❖ تكليف منسق الدراسة واالمتحانات بالقسم 2014- 2013م
❖ تكليف منسق للبحوث واالستشارات بالقسم 2022م
❖ عضو في نقابة الفنانين التشكيليين  -طرابلس
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عضوية للمنظمة الدولية لمنتسبي المم المتحدة 2021م
رئيس االتحاد العالمي للفنانين التشكيليين العرب فرع ليبيا 2021م
مستشارة فنية لمؤسسة الملكة للثقافات والفنون في ليبيا 2020م
رئيس اللجنة العليا للملتقي ليالي خليجية لدولة ليبيا والبحر المتوسط للمعرض الفني بعنوان (صرخة لون
) برعاية مركز كيمبريدج لسنة سنة 2021م
عضو لجنة النقد والتحكيم لفرع العراق 2021م
عضوية ذهبية كرئيسة االتحاد العالمي للفنانين التشكيليين العرب فرع ليبيا 2021م
عضو اتحاد الفنانين التشكيليين المغاربة – فرع الرباط 2021م
خبير فني في جروب فن الرسم
خبير فني في جروب المؤسسة العالمية للفنون التشكيلية
خبير فني في جروب مجمع الفنون للثقافة والسالم 2022م
رئيسة القسم التشكيلي في أكاديمية ريشة ومداد اإلنسانية المقر العام فيالديلفيا 2021م
رئيسة القسم التشكيلي في أكاديمية نبض الكلمات للثقافة والفنون والسالم 2021م
رئيسة القسم التشكيلي في مجلة فرسان الكلمة للشعر والدب اإلليكترونية  2021م
رئيسة قسم المعارض بجمعية الرسامين والخطاطين الخيرية 2021م
عضو تجمع إتيليه فناني العالم
عضو في مجلة فرسان الكلمة للشعر والدب اإلليكترونية  2021م
عضو تجمع مبدعون بجمهورية مصر العربية 2016م
عضو برابطة مجموعات محمود درويش 2021م
عضو مؤسسة الملكة للثقافات والفنون فرع تركيا 2020م
عضو تجمع فنانون بال حدود 2016م
عضو في مؤسسة سومرمابين النهرين 2020م

❖ عضو في أكاديمية السالم بألمانيا 2020م
❖ عضو بمنظمة اإلنسان العالمية 2021م
❖ عضو بملتقي فناني العالم بمصر 2021م
❖ عضو في مجموعة عكبرة للثقافة والفنون العالمية 2020م
❖ عضو لجنة التحكيم ملتقي إتيليه فناني العالم الدولي اإلليكتروني الول /الثاني/الثالث /الرابع /الخامس
2020م
❖ عضو في لجنة نقاد موسوعة الفن التشكيلي والخط العربي
❖ عضو في مجلة ايزيس الحلم لألدب والفنون .
❖ عضو هيئة تحرير في مجلة مبدعون مجلة غير دورية متخصصة في الفن التشكيلي والخط العربي
والشعر والدب
❖ عضو بمنظمة انسانيون للسالم 2021م
❖ عضو هيئة تحرير في مجلة ( مبدعون ) للفنون واآلداب نشرة غير دورية  2018م
❖ عضو هيئة تحرير في مجلة ( جاليري كايرو ) نشرة غير دورية 2020م
❖ عضو هيئة تحرير في مجلة ( إتيليه ) نشرة غير دورية 2020م
❖ عضو في جمعية أمسيا  -التربية عن طريق الفن افريقيا والشرق الوسط بجمهورية مصر العربية .
❖ رئيسة ( تجمع مبدعون للفنون واآلداب ) بالتعاون مع ( قصرثقافة المينا الجديدة ) التابع للهيئة العامة
لقصور الثقافة المصرية ( فرع ليبيا )  2017م .
❖ رئيسة ملتقي إتيليه فناني العالم الدولي اإلليكتروني الثاني 2020م
منسق عام لملتقي إتيليه فناني العالم الدولي اإلليكتروني الول في ليبيا 2020م
❖
منسق الجودة بقسم التربية الفنية  2018 -2017م
❖
❖ البحاث المنشورة -:
❖ المشاركة ببحث علمي في مؤتمر اإلبداع وحوار الثقافات بعنوان ( الذاتي والموضوعي في نماذج
مختارة من التصوير الليبي المعاصر ) بجمعية أمسيا ( التربية عن طريق الفن ) بجمهورية مصر العربية
بجامعة  6أكتوبر 2016م
❖ المشاركة بنشر بحث في مجلة علوم وفنون ودراسات وبحوث تصدرها جامعة حلوان بعنوان ( الرؤية
الجمالية للطبيعة في التصوير الليبي المعاصر ) 2016م
❖ المشاركة بنشر بحث بعنوان ( تصوير المنظر الطبيعي وتطوره في التصوير الوروبي الحديث ) في
المجلة العلمية لجمعية أمسيا ( التربية عن طريق الفن ) 2015م
❖ شاركت في عدة معارض تشكيلية أهمها :
❖ معرض بريطانيا بجامعة اكستر سنة 2002م
❖ معرض ببرج طرابلس سنة 2000م
❖ معرض بالمكتبة القومية سنة 2001م
❖ معرض بجمهورية مصر العربية سنة 2005م
❖ معرض بأكاديمية الدراسات العليا من سنة 2006م 2008 -م
❖ المعرض الليبي اإليطالي بدار حسن الفقيه للفنون سنة 2008م
معرض شخصي بجمهورية مصر العربية سنة 2012م
❖
❖ صممت ونفذت عدة أعمال وشعارات فنية منها المشاركة فى تصميم شعار المؤتمرالعلمي الول المعلم
والتحديات المعاصرة تحت شعار ( معلم اليوم لعالم الغد ) .
❖ صممت شعار المؤتمر العلمي الثاني تحت شعار ( المعلم تحديات وآفاق )
❖ اإلشراف على معرض لرسوم الطفال سنة 2004م 2005 -م

❖ البعض من أعمالى وضعت كأغلفة لدواوين شعرية
❖ المشاركة في معرض مهرجان الخمس الفني الثقافي 2013م
❖ معرض بأكاديمية الدراسات العليا 2016م
❖ معرض روتردام الدولي هولندا  -سبتمبر 2016م
❖ المعرض السنوي على ارض قلعة اوكسفورد التاريخية  -نوفمبر 2016م
❖ معرض اوكسفورد الصيفي للفن مقاطعة اوكسفورد دشاير البريطانية حزيران 2016م
❖ معرض بدعوة خاصة من نقابة االساتذة والمعلمين التابعة لوزارة التعليم البريطانية بمناسبة مؤتمرهم
السنوي فى مدنية برمنغهام فى ديسمبر 2016م
❖ معرض لندن التشكيلي الدولي لبطولة كأس العالم للمبدعين العرب 2016م
❖ معرض طوكيو الدولي 2017م
❖ معرض ملتقي بصمات الفنانين التشكيليين العرب الثالث عشر باتيليه القاهرة  -قاعة اوستراكا  -قاعة
جمال عبد الناصر تحت شعار( البورتريه وفن المنظر الطبيعي ) 2017م
❖ مشاركتي فى معرض وسوق شركة جسر للحياة والفن امستردام الدولي هولندا 2017 -م
❖ مشتركتي في مهرجان ( معرض ملتقي واشنطن الفني  )15ابريل 2019م
❖ مشاركتي في مسابقة صوت القناع للفنون بالهند 2020 Voice of Maskم
❖ مشاركة في المعرض الفني الدولي االليكتروني بعنوان اللوان تجمعنا 2021م
❖ مشاركتي في المعرض الدولي االفتراضي التي تنظمه الجمعية الدولية  ArtCom Expoتحت شعار (
دعوة للتفاؤل ) بمناسبة اليوم العالمي للمرأة مارس 2021م
❖ مشاركتي في المعرض الدولي بالنرويج بمناسبة اليوم العالمي للسالم 2021م
❖ مشاركتي المعرض العالمي للفنون كرواتيا 2021م
❖ مشاركتي في المعرض الدولي بالعراق بعنوان ( شذرات ) 2021م
❖ مشاركتي في معرض نادي كاميرا اسكندرية للفنون والثقافة في معرضه الول 2021م
❖ المشاركة في مهرجان الفن االفتراضي الدولي ( كل ألوان العالم )النمسا فيينا 2021م
❖ مشاركتي في مهرجان الفن الدولي بالنرويج بمناسبة اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي 2021م
❖ مشاركتي في معرض الفني المقام في مومباي بالهند 2021م
❖ مشاركتي كممثل لدولة ليبيا في معرض الفن الدولي بتشيلي من اجل تعزيز السالم بعنوان ( الي عالم
آخر ممكن للسالم الي البد ) 2021م
❖ مشاركتي في جائزة الفن الدولية الموضوع افضل الهام لديك بدولة الفلبين لسنة 2021م
❖ مشاركتي في المعرض الدولي للسالم والحب بالعالم بالبرازيل 2021م
❖ مشاركتي في المعرض الدولي بالنرويج (التميز-عبودية الطفال -العنف المنزلي) 2021م
❖ مشاركتي في معرض ( دعوة للتفاؤل ) بمناسبة اليوم العالمي للمرأة اتحاد الفنانين التشكيليين المغاربة
فرع الرباط 2021م
❖ مشاركتي في المعرض الدولي إلحياء وصول غازي مصطفي كمال اتاتورك الي ادرين ديسمبر بتركيا
2021م
❖ مشاركتي المعرض الدولي أوروبا للفنون 2022م
❖ مشاركتي في مهرجان باكستان الدولي للفن المعاصر 2022م
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مشاركتي الولي كفنانة وناقدة تشكيلية ووكيل لدولة في المعرض الدولي الول لمراكب الشمس مصر
ليبيا 2022م
مشاركتي في معرض الفن العالمي  15ابريل الخاص ( بيوم الفن هو توقيع الحضارة ) 2022م
مشاركتي في المعرض الفني العالمي بعنوان اليوم العالمي للمرأة بالبرازيل 2022م
مشاركتي كممثل لدولة ليبيا في معرض الفن الدولي بتشيلي من اجل تعزيز السالم بعنوان ( نحن فنانين
متحدين من اجل السالم العالمي ) 2022م
مشاركتي في معرض التشكيلي بعنوان ( ر سالة فنان ) برعاية االتحاد الدولي للدفاع عن حقوق اإلنسان
والطفل فرع العراق 2022م
مشاركتي في ( المعرض الفني الدولي الثالث  /فن ميكس ميديا للفنون ) بالتعاون مع لومبيني
( )Lumbini Peaceفي نيبال  -يمثلها r، Basu Gautamومجموعة ( )IWAGفي الهند يمثلها
🇳🇮 2022 Arup Chandraم
حصلت على العديد من شهادات التكريم ضمن فعاليات وطنية ودولية منها :
تكريمي كأفضل شخصيات فنية لعام 2020م من اكاديمية السالم المانيا
دكتورة فخرية من االتحاد العالمي للفنانين التشكيلين العرب 2021م
جائزة لقب فنان العرب الموسم السادس من االتحاد العالمي للفنانين التشكيلين العرب 2021م
شهادة تقدير للمشاركة الفعالة في معرض الفني بمومباي بدولة الهند 2021م
شهادة الشخصية المبدعة من اكاديمية صدي سوريا للثقافة والسالم
تكريمي كأفضل شخصيات فنية لعام 2021م من االتحاد العالمي للفنانين التشكيلين العرب
شهادة تقديروتميز من اكاديمية االبداع للعلوم والثقافة والفنون 2021م
شهادة شكروتقدير من رابطة مجموعات محمود درويش والمركز الثقافي الدولي ومدير رابطة الفنانين
التشكيلين العرب في العالم 2022م
اوسكار الفن واالبداع المنظمة الدولية لقادة التنمية المستدامة والسالم لسنة 2021م
شهادة فنان السالم من اكاديمية السالم في المانيا 2021م
الجائزة الذهبية في مسابقة في موضوع الخيال 2021م جاكرتا اندونيسيا Jakarta lndonesia
جائزة أفضل فنان وأجمل عمل فني في مسابقة الفنون الدولية الياقوت الزرق ابريل 2021م
جائزة المسابقة الدولية عبر االنترنت الموضوع أفضل إلهام لديك فنانو مارس 2020م
الجائزة الذهبية مارس 2021م موضوع خطوط رائعة باللونين البيض والسود 2021م
منحي جائزة يحي الواسطي للريشة واالبداع من االتحاد الدولي للكتاب العرب 2020م
شهادة تقدير لمشاركتي كممثل لدولة ليبيا في المعرض الدولي للسالم العالمي بدولة كولمبيا 2021م
شهادة الفن العالمي من المعرض الدولي أمريكا شهادة مصادق عليها من المنظمة العالمية للفنون السبعة
2021م
شهادة شكروتقدير من مجموعة رياض الفن العالمية لسنة 2021م
شهادة الفن العالمي من المعرض الدولي تركيا من المنظمة العالمية للفنون السبعة
2021 W- o- s- a-7م

❖ شهادة الدكتوراه الفخرية من مجلة فرسان الكلمة للشعر والدب اإلليكترونية 2021م
❖ منح الدكتوراه الفخرية من المؤسسة العالمية للثقافة والفنون لحصولها علي الترتيب الول في معرض
المؤسسة الدولي 2021م
❖ شهادة الفن العالمي من المعرض الدولي أمريكا من المنظمة العالمية للفنون السبعة
❖ 2021 W- o- s- a-7م
❖ شهادة فخر وامتنان للقامة اإلبداعية والثقافية واإلعالمية من مجلة نجوم سوريا والعرب 2021م
❖ شهادة سفير القلم من مجلة فرسان الكلمة للشعر والدب اإلليكترونية 2021م
❖ شهادة شرفية عليا من المنتدي العالمي لسفراء السالم 2020م
❖ شهادة فخرية مميزة من مجمع الفنون للثقافة والسالم 2022م
❖ دكتوراه فخرية من اكاديمية السالم ألمانيا 2021م
❖ شهادة شرفية عليا من واحة حلب الشهباء للفنون واآلداب 2021م
❖ شهادة تميز من اكاديمية المشرق الثقافي للسالم 2021م
❖ حاصلة علي عدة شهادات فخرية من تجمع مبدعون للفنون واآلداب
❖ الدرع الماسي من أكاديمية ريشة ومداد اإلنسانية المقر العام فيالديلفيا 2021م
❖ وسام التميز واالبداع الفني من المركز الدولي لرواد الفن التشكيلي من اكاديمية مصر للتدريب والتنمية
بجمهورية مصر العربية 2020م
❖ شهادة تقرير لمشاركتي في المعرض الفني خطوات واقعية في ملتقي النيل الدولي للفن التشكيلي 2021م
❖ شهادة شرفية عليا من اكاديمية دعاة التسامح والتعايش السلمي 2020م
❖ شهادة فنان السالم لمشاركتي في فعاليات المعرض الدولي تحت شعار( دعوة للسالم ) لمنتدي سحر
اللوان 2021م
❖ شهادة شكروتقدير من االتحاد العالمي للفنانين التشكيلين العرب  -فرع تونس 2021م
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شهادة شكروتقدير من ملتقي النيل الدولي للفن التشكيلي 2022م
درع التميزمع شهادة التميز للمشاركة الفعالة في مهرجان ألوان العالمي بمجموعة رابطة حكاية للبداع
الفني ودوركم الرائد في تنشيط الحركة التشكيلية والثقافية في مصر والوطن العربي 2021م
درع الثقافة من اكاديمية انتصار اكتوبر للثقافة والتدريب 2021م
وسام النامل الذهبية لصحاب البصمات واللوحات المميزة من اكاديمية انتصار اكتوبر للثقافة والتدريب
2021م
درع االبداع والتميز من بانوراما للثقافات والفنون والمحبة والسالم 2021م
شهادة تقدير في معرض نادي كاميرا اسكندرية للفنون والثقافة في معرضه الول 2021م
وثيقة شكر وتقدير من ملتقي مبدعي الفن التشكيلي لمشاركتي في معرض إيقاع حر 2020م
شهادة التميز واالبداع الفني من مؤسسة الملكة للثقافات والفنون فرع تركيا 2020م
وسام التميز واالبداع من مؤسسة الملكة للثقافات والفنون لدورها المتميز والدعم المستمر لخدمة السالم
وإثراء الحركة الفنية في العالم العربي 2020م
شهادة االبداع والتميز من المنتدي الدولي للسالم والمحبة 2021م
شهادة شكر وتقدير من مؤسسة سومر وبالد ما بين النهرين للثقافة والسالم
شهادة شكر وتقدير فرع اتحاد التشكيليين المغاربة فرع الرباط نضير مشاركتها الفعالة والقيمة في برنامج
المرسم بقلم الرصاص والفحم 2021م
شهادة ابداع وتميز لمشاركتي في مسابقة التحدي في ( رسم حصان ) من أكاديمية ريشة ومداد اإلنسانية
المقر العام فيالديلفيا 2021م
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شهادة تميز من مجموعة العاشق للثقافة والفنون العالمية للفن 2022م
وسام التميز لجمل لوحة من برنامج المرسم فرع اتحاد التشكيليين المغاربة فرع الرباط 2021م
عدة شهادات فخرية عليا لمشاركتي في اغلب فعاليات منتدي سحر اللوان 2021م
شهادة شكر وتقدير من مؤسسة ماجيتسي للفنون للمشاركة الفعالة في معرضها الفني الدولي 2021م
عدة شهادات فخرية عليا لمشاركتي الفعالة في اغلب فعاليات بانوراما اللوان للثقافة والفنون 2021م
عدة وشكر وتقدير لمشاركتي الفعالة في اغلب فعاليات بانوراما اللوان للثقافة والفنون 2021م
شهادة االبداع الثقافي من اكاديمية الحضارة العراقية 2021م
شهادة أجمل شخصية فنية من اكاديمية الحضارة العراقية 2021م
شهادة تقدير للفنان المتميز من جنيف المانيا 2021م
شهادة دبلوم للفنان المتميز من المانيا 2021م
شهادة شكروتقديرمن المنتدي الدولي للفنون للمشاركة في المعرض الفني تجليات 2

❖

شهادة تدريب ومشاركة من مركز كيمبريدج لالستشارات والبحوث للمشاركة في فعاليات ليالي خليجية
الدولي بمدينة شرم الشيخ مصر 2021م
درع االبداع والتميز من مجموعة فنون للمرئيات 2021م
عدة شهادات شكروتقدير من جمعية أرابيسك للفنون والثقافة والسالم
درع التميز واالبداع من ملتقي فنانين العالم مع مركز كركوك للبحوث والدراسات االستراتيجية
للمشاركة الفعالة في المعرض اإللكترونى الرابع 2021م

❖

االشراف علي إقامة معرض فني في اكاديمية نبض الكلمات للثقافة والفنون والسالم بعنوان نبض ألوان
الطيف2021م
االشراف علي إقامة معرض فني في اكاديمية ريشة ومداد اإلنسانية ومقرها العام فيالدلفيا بعنوان نبض
اللوان 2021م
االشراف علي إقامة معرض فني في اكاديمية ريشة ومداد اإلنسانية ومقرها العام فيالدلفيا بعنوان فن
الهندميد 2021م
االشراف علي إقامة معرض فني في اكاديمية ريشة ومداد اإلنسانية ومقرها العام فيالدلفيا بعنوان( ألوان
الطيف )2021م
تكريمي بمنح وسام مصر الذهبي من رئيس ملتقي فناني العالم لدعم الفنانين وحملة تحيا مصر2022م
تكريمي بوسام المهارة اإلبداعية المتميزة من منتدي آفاق االبداع 2022م
تكريمي بمنح جائزة أفضل ناقد فني من االتحاد العالمي للفنانين التشكيلين العرب 2022م
منحي شهادة ملكة جمال الفن من منتدي مسعود الدولي للثقافة والفنون 2022م

❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖
❖

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖ البعض من أعمالي وضعت كأغلفة لدواوين شعرية .
❖ المشاركة بعمل في العدد الخامس مجلة الفيروز ( أدبية فنية ثقافية إنسانية )2021م
❖ المشاركة في تأليف كتاب الفنان المغربي محمد الرعاد ( الرموز التشكيلية واإليهام البصري فى أعمال
الفنان محمد الرعاد ) 2017م
❖ ساهمت كناقدة تشكيلية فى الجزئين الول والثاني من كتاب ( موسوعة الماسة ) فى اللوحة التشكيلية
والخط العربي بإشراف الباحث والناقد محمود فتحي /مصر 2016م

❖ ساهمت كناقدة تشكيلية فى الجزئين الول والثاني من كتاب ( إتيليه مصر) فى الفن التشكيلي والخط
العربي بإشراف الباحث والناقد محمود فتحي /مصر 2016م
❖ المشاركة في تأليف كتاب ( التناغم الحرفي و دالالت المضامين القوية ) للفنان العراقي رجب
كركوكلي 2017م
❖ ساهمت كناقدة تشكيلية في تأليف كتاب موسوعة ( ملتقي المبدعون ) فى الخط العربي والفن التشكيلي
والتي يصدرها مركز اإلبداع للفنون واآلداب بجمهورية مصر بإشراف الباحث والناقد محمود فتحي2018 /م
❖ ساهمت كناقدة تشكيلية في تأليف كتاب موسوعة ( منارة اإلبداع ) فى الخط العربي والفن التشكيلي
والتي يصدرها مركز اإلبداع للفنون واآلداب بجمهورية مصر بإشراف الباحث والناقد محمود فتحي2018 /م
❖ ساهمت كناقدة تشكيلية في تأليف كتاب موسوعة ( إتيليه فناني العالم  )1فى الخط العربي والفن
التشكيلي والتي يصدرها مركز اإلبداع للفنون واآلداب بجمهورية مصر بإشراف الباحث والناقد محمود
فتحي2018 /م
❖ ساهمت كناقدة تشكيلية في تأليف كتاب موسوعة ( إتيليه فناني العالم  ) 2فى الخط العربي والفن
التشكيلي والتي يصدرها مركز اإلبداع للفنون واآلداب بجمهورية مصر بإشراف الباحث والناقد محمود
فتحي2018 /م
❖ ساهمت كناقدة تشكيلية في تأليف كتاب موسوعة ( إتيليه فناني العالم  ) 3فى الخط العربي والفن
التشكيلي والتي يصدرها مركز اإلبداع للفنون واآلداب بجمهورية مصر بإشراف الباحث والناقد محمود
فتحي2019 /م
❖ ساهمت كناقدة تشكيلية في تأليف كتاب موسوعة ( إتيليه فناني العالم  )4فى الخط العربي والفن التشكيلي
والتي يص درها مركز اإلبداع للفنون واآلداب بجمهورية مصر بإشراف الباحث والناقد محمود فتحي/
2019م
❖ ساهمت كناقدة تشكيلية في تأليف كتاب موسوعة ( إتيليه فناني العالم  ) 5فى الخط العربي والفن
التشكيلي والتي يصدرها مركز اإلبداع للفنون واآلداب بجمهورية مصر بإشراف الباحث والناقد محمود
فتحي2019 /م
❖ ساهمت كناقدة تشكيلية في تأليف كتاب موسوعة ( إتيليه فناني العالم  )6فى الخط العربي والفن التشكيلي
والتي يصدرها مركز اإلبداع للفنون واآلداب بجمهورية مصر بإشراف الباحث والناقد محمود فتحي/
2019م
❖
❖
❖
❖
❖
❖

المشاركة في تأليف كتاب الفنانة المصرية فاطمة منصور ( بنية النصوص الفنية فى أعمال فاطمة
منصور) 2019م
المشاركة في تأليف كتاب الفنانة السعودية سلوي حجر ( إدراك غير المألوف في الصورة البصرية فى
أعمال سلوي حجر ) 2019م
المشاركة في تأليف كتاب الفنانة الردنية تهاني المرافي ( روعة التشكيل وقوة الدالالت الحروفية )
2019م
المشاركة في تأليف كتاب (فانتازيا اإلخراج التصويري والتباينات اللونية في اعمال الفنانة السعودية
خديجة زين ) 2020م
المشاركة في تأليف كتاب الفنانة السورية عطاف نصر العظمة ( فلسفة وروعة الساليب الفنية في اعمال
عطاف نصر العظمة )2020م
المشاركة في تأليف كتاب الفنانة والكاتبة المغربية سعاد ثقيف ( وجدانيات سعاد ثقيف )2020م

❖
❖
❖
❖

المشاركة في تأليف كتاب الفنانة والكاتبة المغربية سعاد ثقيف ( الصبرا ..فن مغربي مرواخ )2021م
المشاركة في تأليف كتاب الفنانة المصرية هدي سعيد بعنوان ( مع الفن هدي سعيد بداية واكتشاف )
2021م
المشاركة في تأليف كتاب الفنانة الجزائرية حدة الزغبي بعنوان ( فن وإنسانية ) 2021م
شاركت فى مجموعة من الندوات والمؤتمرات العلمية آخرها المؤتمر الدولي الول لجمعية أمسيا في
مصر -التربية عن طريق الفن افريقيا والشرق الوسط (بعنوان اإلبداع وحوار الثقافات ) بجمهورية مصر
العربية .

