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  االسم
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 خليل شاهني حسن وجيه  أمحد           
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Hassan khalil wagih ahmed 

 الغربية املكان طنطا   52/1/1611 التاريخ اتريخ ومكان امليالد

 ------ متزوج احلالة االجتماعية
 01550202200 اهلاتف -جوال  شربا مصر –مسرة –شارع مصطفى غنيم  1 العنوان احلايل

 ------ رابط الصفحة الشخصية Ahmedwh377@gmail.com الربيد االلكرتوين
 ------ الرمز الربيدي القاهرة املدينة  ------- ب.  ص. العنوان الربيدي

 ------ مدى اإلتقان اإلجنليزية اليت  جتيدها اللغات
 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

اتريخ احلصول  الدرجـةمسمى 
 عنوان الرسالة مصدرها عليها

 الدكتوراه
كمدخل لتنمية القدرة اإلبتكارية ىف األشغال الفنية لدى لعب األطفال  جامعة حلوان 1660

 املعاقني مسعيا

 الماجستير
تصميم برانمج ىف األشغال الفنية للتالميذ الصم ىف احللقة الثانية من التعليم  جامعة حلوان 1662

 األساسى

 البكالوريوس
 جامعة حلوان 8811

كلية التربية 

 الفنية

-------------------- 

 واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 
 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة



    

األشغال الفنية والتراث  بقسم أستاذ 

   ، كلية التربية الفنية ـ  الشعبى

 جامعة حلوان.

 ألى االن  م 5182 / 3/   52من  
√ 

ال الفنية والتراث األشغ بقسم مساعدال-- أستاذ

   ، كلية التربية الفنية ـ  الشعبى

 جامعة حلوان.

 52إىل   م 5112/  85/   31من  
               م 3/5012/

 

األشغال الفنية والتراث  بقسم مدرس

   ، كلية التربية الفنية ـ  الشعبى

 جامعة حلوان.

 56إىل   م 8881/  2/   52من  
               م 15/5000/

 

األشغال الفنية والتراث  بقسم مدرس مساعد

   ، كلية التربية الفنية ـ  الشعبى

 جامعة حلوان.

 53إىل   م 8882/  1/   81من  
               م 2/1660/

 

األشغال الفنية والتراث  بقسم معيد

   ، كلية التربية الفنية ـ  الشعبى

 جامعة حلوان.

 12إىل   م 8811/  88/   88من  
               م 1/1662/

 

    

 املهنيةالنقاابت العلمية و  للهيئات العضوايت
 مستمرة اجلهة نوع العضوية التاريخ مسمى العضوية 

 √  عضو عامل م1600 عضو بنقابة الفنانين التشكيليين بالقاهرة.

 √  عضو عامل م1600 عضو برابطة خريجي التربية الفنية.

 √  عضو عامل م1606 .األهلية للفنونعضو بجمعية 

 √  عضو عامل م1660 عضو بأتلييه القاهرة للفنانين التشكيليين.

 والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و

 البحوث العلميه - 1

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

-8- 
مجلة بحوث فى  -مشغوالت الدمى المتحركة بين اآلصالة والمعاصرة 

 م0221 جامعة حلوان -الفنية  كلية التربية -التربية الفنية والفنون
 

 جامعة حلوان      
 كلية الرتبية الفنية   

-5- 

مدخل فى تصميم اختبارات فنية الكتشاف الموهوبين ولإلفادة منها 

مؤتمر كلية التربية الفنية الدولى الثالث )  - فى مجال األشغال الفنية

 م0210 التربية الفنية ومواجهة العنف (

 جامعة حلوان     
 كلية الرتبية الفنية   

-3- 

المشغوالت الصدرية فى التراث الشعبى السعودى واإلفادة منها فى 

مجلة بحوث فى التربية الفنية  - إستحداث مشغوالت فنية معاصرة

 2م 0210 جامعة حلوان  –كلية التربية الفنية  -والفنون
-------------------------------------------------- 

 جامعة حلوان     
 فنيةكلية الرتبية ال   

-2- 

دراسة لبعض مختارات الخصر التراثية السعودية واستلهام مقوماتها 

مؤتمر كلية التربية الفنية الدولى  -فى عمل مكمالت للزى والزينة 

 م 5183الرابع  ) الفنون والتربية فى األلفية الثالثة( 

 جامعة حلوان     
 كلية الرتبية الفنية   



 املؤلفات - 5
 املكان دار النشر تابعنوان الك التاريخ

كتاب جامعى                     –مدخل ىف األشغال الفنية   1
  

دار الطباعة 
 احلديثة

ية كلية الترب

-النوعية

جامعة 

 المنوفية

2    
ى ضوء العالقة بين المعلم والمتعلمين ذوى االحتياجات الخاصة ف

  دراسة منشورة -الفكر التربوى االسالمى

 

مركز البحوث 
 ربويةالت

جامعة 
 الباحة

 دراسة منشورة –دور التربية الفنية فى تنمية الوعى الجمالى  3
مركزالبحوث 
فى األداب 
والعلوم 
 التربوية

جامعة 
 الباحة

 ماجستير ودكتوراه ألشراف و المناقشة على الرسائل العلمية ا

 رسائل 2 اشراف على رسائل املاجستري- 1
 رسائل 3 الدكتوراهاشراف على رسائل - 5

5 رسائل املاجستري مناقشة -3    

الدكتوراهرسائل  مناقشة -2    
 دراسات العلميةالبحوث والتحكيم 

 البلد اجملله  احملكم عنوان البحث لباحثأسم ا التاريخ

5118 
طالب 

 الجامعة

الب المؤتمر العلمى الثانى لطتحكيم بحوث ب

 وطالبات التعليم العالى باجامعات
ةالسعودي جامعة الباحة  

5118- 

5181 
 باحثين

ة بجامع – عضو بلجنة تحكيم بمجلة علمية

 الباحة

مجلة البحوث 

والدراسات 

 التربوية

ةالسعودي  

---- -------- ------------------------------------  ----  ----  

 (الورشالدورات والتدريب وووالمحاضرات المشاركة في المؤتمرات والندوات )الحضوروالتنميه المهنيه 

 تنظيم(و أمشاركة المؤتمرات ) –8 

 اجلهة املنظمه عنوان البحث نوع املشاركه التاريخ

 5185 

 

 

ىحث نظرتقديم ب مددددددخل فدددددى تصدددددميم اختبدددددارات فنيدددددة الكتشددددداف  

   يدةالموهوبين ولإلفدادة منهدا فدى مجدال األشدغال الفن
          

مدددددؤتمر كليدددددة 

التربيدددة الفنيدددة 

   الدولى الثالث

(حلوانجامعة  ) 

 5183 

 

  تقديم بحث نظرى
دراسة لبعض مختارات الخصر التراثية السعودية 

 للزى والزينة واستلهام مقوماتها فى عمل مكمالت
مدددددؤتمر كليدددددة 

التربيدددة الفنيدددة 

 الدولى الرابع



 (حلوان)جامعة 

 

 (و اعدادأمشاركة ) ورشالالتدريب و -3

 

 البحث عنوان الورشه نوع املشاركه التاريخ

 5112 

 

 

إعدددددددددددددددددددددداد 

 دريبــــــــوت

 

-ة   ئات الخاصإعداد وتدريب معلم التربية الفنية للف  

كليددددددددددددددددددددددددددددة 

  التربيةجامعددددددة     

     الباحة

 

 5111-

5112-

5111 

 

إعددددددداد ورش 

 ة متعددةــفني

 

رسم  -ورش فنية فى مجاالت مختلفة ) أشغال فنية

 أشغال خشب ومعادن ( -طباعة –تصميم و

كليددددددددددددددددددددددددددددة 

التربيةجامعددددددة     

     الباحة

 

 المعارض الخاصه والعامه االنشطة الفنية
المعارض الخاصة -8  

 املكان أسم املعرض التاريخ

ــاتــامـيف خـــتـــول 8881  آتيلية  القاهرة 

 القاهرة -السعودية  الموتيفات الشعبية بين الــخيال والــواقعيــــة 5112

 

 القاهرة -السعودية  حوار الشكل والفراغ فى المشغوالت المجسمة                 5111   

 القاهرة -السعودية  رؤية تشـكيلية معاصرة فى الموروث الشـعبى                  5112   

 آتيلية  القاهرة        تشـــكيل فنـــى فى فــراغ الدائــــرة                         5118   

 آتيلية  القاهرة رؤية جماليــة لتحـليـالت هنــدسيــة                      5181   

 آتيلية  القاهرة تشــــكيالت إيــــقاعيـــــة                            5185   

 آتيلية  القاهرة تــوليفــــات تشـــــكيليـــة                           5185   

 آتيلية  القاهرة تــراكــب فـــنى فى محـــيط الدائـــرة                      5183  

 امةالمعارض الع - 5
 اجلهه املنظمه أسم املعرض التاريخ

مددددددددددددن 

8881 

الددددددددددددى 

5182 

 المشاركة فى معارض عامة داخل وخارج جمهورية مصر العربية

جامعات مصرية 

وعربية وهيئات 

 ووزارات متعددة

 

---- -------------------------------------------------- ---- 

 

        البحثيه والفنيه و المنحالمقتنيات  والجوائزأنشطة اخري 

 



 املكان نشاطنوع ال التاريخ
8812 

 جائزة مركز أول على مستوى الجامعة فى مجال طباعة المنسوجات  
 جامعة حلوان

 

 8881مددددددن 

 5118الى 
 المشاركة فى أنشطة كلية التربية الفنية

 

 جامعة حلوان
 

 

 5112مددددددن 

 5181الى 
 جامعة الباحة  وتحكيم معارض فنية  – مشرف النشاط الفنى              

 جامعة الباحة  مقتنيات فنية بكلية التربية                         5181     
 5188مددددددن 

  5182الى 

  المشاركة أنشطة الكلية وأنشطة ومشروع أعمال التطوير المستمر 

 CIQAP والتأهيل لإلعتماد  

 كلية الرتبية الفنية 
 لوانجامعة حــــــــــ 

 

ةالمهام األكاديمي  

 اجلهة املسؤله نوع املهمه التارخيه من اىل

5112  

ووضع مقررات  - التكليف بإنشاء قسم للتربية الفنية بجامعة الباحة
الئحة   ملرحلة البكالوريوس وفق  األكادمييومفردات التخصص 

 )مؤسس القسم ابجلامعة ( اجلودة املطبقة جبامعة الباحة

لية التربية ك

جامعة 

 الباحة 

 

5112  

5111  

5118 

 أول رئيس قسم للتربية الفنية بجامعة الباحة
كلية التربية 

جامعة 

 الباحة 

 

 
 النتداباالعارة وا -8

 

 اجلهة املسؤله نوع املهمه التارخيه من اىل
8888  

5118 
 جامعة عين شمس قسم التربية الفنية–إنتداب للتدريس بكلية التربية النوعية 

 

8888  

5118 
 جامعة المنوفية قسم التربية الفنية–إنتداب للتدريس بكلية التربية النوعية بأشمون

 

5115  

5181 
 جامعة الباحة -المعلمين ) التربية حاليا (  إعارة للتدريس لكلية

السعــوديـــة        

 جامعــة البـــاحــة           

 

 تقديرجلوائز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات الا
 مصدرها اتريخ احلصول عليها املناسبة وع اجلائزةن



 جائزه

 
ة     ختام األنشطة العلمية والفني    

5000 

 مديرجامعة الباحة 

شكر وتقدير اتشهاد كلية  تحقيق خطط النشاط الفنى بال   

 العام الدراسي

اىل  5002من 
5010 

التربيه  كليةعميد 

 بجامعة الباحة

 منحه بحثيه

 
 

 الدراسيالعام 

 وزارة الثقافه 
\  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القسم أحمد وجيه حسن أ.د /  األسم

 األشغال الفنية 

 والرتاث الشعىب
 م5010/ 11/ 52 التاريخ أ.د / أحمد وجيه حسن التوقيع


