
 رة الذات�ةــــــیــالس

ـــــــم:االس   منى عبد السالم سالم الشامس. ـ

  طرابلس. 5/5/1972تار�خ وم�ان الم�الد: 

  عنوان الس�ن: طرابلس/ لیب�ا.

  m.alshamis@uot.edu.ly  & monaalshmis@yahoo.comالبر�د االلكتروني: 

  -الهاتف: 

  الشهادات االكاد�م�ة:

  بتقدیر عام ممتاز. 1991- 1988الثانو�ة التخصص�ة علوم اساس�ة / ��م�اء  - 

ــرابلس             -  ــة الفنــــــون واإلعــــــالم / جامعــــــة طــــ ـــة / �ل�ــــ ــــة ال��ــــــالور�وس فــــــي التصــــــم�م الــــــداخلي / قســــــم الفنــــــون التطب�ق�ـــ درجــ

  بتقدیر عام جید جدا. 1998 -1994

 (تصم�م داخلي) / مدرسة الفنون واإلعالم / االكاد�م�ة اللیب�ة درجة االجازة العال�ة (الماجستیر) في الفنون التش�یل�ة - 

  ، الترتیب االول مع مرت�ة الشرف. 4.00من اصل  �3.85معدل  2006 - 2004

/ االكاد�م�ة  4.00من أصل  3.95) في الفنون التش�یل�ة (تصم�م داخلي) �معدل PHDدرجة االجازة الدق�قة الد�توراه ( - 

  .اللیب�ة

  الوظ�ف�ة: اتالدرج

  جامعة طرابلس. –شع�ة التصم�م الداخلي ��ل�ة الفنون واإلعالم  رئ�س - 2014 

  جامعة طرابلس.–قسم الفنون الجمیلة والتطب�ق�ة ��ل�ة الفنون واالعالم  رئ�س 2016- 2015 

  الدرجة االكاد�م�ة:

  استاذ مساعد.

  :والمهن�ة الخبرات الوظ�ف�ة

  . 2005- 2000في الفترة من  طرابلس –ة العامة لألثاث سا�قًا مهندسة مصممة �قسم التصم�م والجودة �الشر� - 

  .2012الى  2007في عدد من الكل�ات والمعاهد العل�ا من سنة متعاون عضو هیئة تدر�س  - 

  .2012الى  2007 جامعة طرابلس/ ��ل�ة الفنون واإلعالم  مستمر متعاون عضو هیئة تدر�س  - 

   حتى هذا التار�خ. 2012عضو هیئة تدر�س قار ��ل�ة الفنون واالعالم / جامعة طرابلس  من   - 

  تدر�س متعاون في االكاد�م�ة اللیب�ة. هیئةعضو  - 

  المشار�ات العلم�ة:

والتطب�ق�ة. �حث منشور �عنوان (دور التر��ة الفن�ة في بناء ثقافة الطفل). مجلة المنتد� الجامعى للدراسات االنسان�ة  .1

 . 2013مجلة علم�ة مح�مة تصدرها �ل�ة اآلداب بني ولید). العدد السادس. یونیو (

صناعة الحر�ر بین الحرفة والفن). المجلة اللیب�ة للدراسات (مجلة علم�ة جامعة مح�مة نصف �عنوان ( منشور�حث  .2

 .2014سنو�ة تصدر عن دار الزاو�ة للنشر) العدد السادس . یونیو 

التصم�م ومحددات الجودة في التصم�م الداخلي). مجلة المعرفة (مجلة علم�ة مح�مة  (مفاه�م�عنوان  منشور�حث  .3

 .2014یونیو االول.سنو�ة تصدر عن �ل�ة التر��ة بني ولید) العدد  نصف
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محاضرة علم�ة تحت عنوان( التأثیر البیئي للمواد المستخدمة في التصم�م الداخلي على جودة الهواء في الفراغات  .4

-لإلنشاءات ومواد البناء  (Libya Build)المعمار�ة) ضمن الحدث الثقافي (احتضان العمارة) على هامش معرض 

 .2015مایو 

مارس  26- 23- االردن- عمانفي التعل�م العالي)  األكاد�ميمشار�ة في المؤتمر الدولي (التقی�م والجودة واالعتماد  .5

 . بورقة عمل �عنوان (معاییر الجودة في تخصص التصم�م الداخلي وتقی�م االداء األكاد�مي).2015

 2015مایو  4- 3في الفترة من  لیب�ا- طرابلسع العمارة والتصم�م في لیب�ا) جامعة مشار�ة في المؤتمر االول (واق .6

 اللون وتأثیره �عنصر جمالي في العمارة الداخل�ة).بورقة علم�ة �عنوان (

 2015مایو  4- 3في الفترة من  لیب�ا- طرابلسمشار�ة في المؤتمر االول (واقع العمارة والتصم�م في لیب�ا) جامعة  .7

 ). Light Pollutionة �عنوان ( بورقة علم�

. مجلة فنون واعالم . مجلة علم�ة الحس�ة في تش�یل وتصم�م الفراغات الداخل�ة) (المؤثرات�حث منشور �عنوان  .8

  .2015ینایر  -العدد االول  -م / جامعة طرابلسمح�مة تصدر عن �ل�ة الفنون واإلعال

. مجلة �ل�ة المستخدمة في الفراغات الداخل�ة على جودة الهواء الداخلي)للمواد البیئ�ة  (التأثیرات�عنوان منشور  �حث .9

 .2015ر��ع  - التر��ة/ مجلة علم�ة مح�مة تصدر عن �ل�ة التر��ة/جامعة طرابلس / العدد العاشر

مجلة ).للفناء الداخلي في العمارة الس�ن�ة لمدینة طرابلس القد�مة مناخ�ةالخصائص المعمار�ة وال(�عنوان  �حث منشور .10

 -جامعة مصراتة/ العدد الثالثم/مجلة علم�ة مح�مة تصدر عن �ل�ة الفنون واإلعال �ل�ة الفنون واالعالم.

 . السنة الثان�ة.2016د�سمبر

اإلنشاء على الش�ل في العمارة التقلید�ة لقر�ة (طرم�سة) القد�مة بجبل نفوسة)  �حث منشور �عنوان(تأثیر المواد وتقن�ات  .11

 .2020العدد االول فبرایر - اللیب�ة لعلوم التعل�مالمجلة 

�حث تحت النشر �عنوان(االستدامة في العمارة الس�ن�ة على مستو� التصم�م الداخلي) مجلة �ل�ة الفنون واالعالم  .12

 جامعة مصراتة.

  ).العمارة المحل�ة �مدینة غدامس نموذجا- في تصم�م الفراغات الس�ن�ة ةاالعت�ارات البیئ�( �عنوان تحت االنجاز �حث .13

  العضو�ات العلم�ة والنشاطات: 

  ورئ�س اللجنة التنفیذ�ة. –طرابلس  2015 عضو اللجنة التحضیر�ة للیوم المعمار� اللیبي الثالث .1

 .2015مایو  4-3 عضو اللجنة العلم�ة للمؤتمر العلمي االول (واقع العمارة والتصم�م في لیب�ا) .2

  جمع�ة تهتم بدراسة االستدامة في البیئة الطب�ع�ة والمعمار�ة في لیب�ا. -2012منذ العام  عضو الجمع�ة اللیب�ة للتنم�ة المستدامة .3

  :خبرات االضاف�ةلا

 (.. ,Excel, Word, Power Point, Project) (MS OFFICE)�ل تطب�قات برنامج  - 

 (Auto CAD)استخدام لبرنامج الرسم الهندسي  - 

 اللغات التي اجیدها:

 (Pre-Intermediate)االنجلیز�ة / المستو�  - 

  االهتمامات:

 .الطافات المتجددة ماستخدا توتقن�ا و�رامج التنم�ة المستدامة اال��ولوجيالتصم�م  - 

 التدر�ب والتعل�م االبداعي. - 

  المعارض المتخصصة في مجاالت الفنون والعمارة.تنظ�م  - 


