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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 (ومعاونيهم)سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 

 
 

 
 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة

 

  االسم

 العائلة الثالث الثاين األول

 خليل علي الدين  علي رحمة

 االسم ابللغة اإلجنليزية
Family Name     Middle Name First Name 

Khalil Ali ELdin Rahma 

 الفيوم املكان 2/8/1959 التاريخ اتريخ ومكان امليالد

 اهلاتف -جوال  متزوجة احلالة االجتماعية

 ------ رابط الصفحة الشخصية  العنوان احلايل

 ------  ------- rkleel59@gmail.com الربيد االلكرتوين

  الرمز الربيدي القاهرة املدينة مدى اإلتقان ب.  ص. العنوان الربيدي
    اليت  جتيدها اللغات

 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

اتريخ احلصول  الدرجـةمسمى 
 عنوان الرسالة مصدرها عليها
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"نظم تشكيل الخيوط كمصدر لتحقيق الحركة اإليحائية في  جامعة حلوان 1991 الدكتوراه

 المشغولة الفنية".

 جامعة حلوان م6891 الماجستير
القائمة على استخدام الخامات المذهبة  "المشغوالت الفنية

 في مصر واإلفادة منها في التربية الفنية"

 جامعة حلوان 6891 البكالوريوس
 

-------- 

 واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 
 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة

قسم االشغال الفنية والتراث  مساعد أستاذ
ة التربية الفنية ، الشعبى، كلي

 . جامعة حلوان

 م 1228
  

االشغال الفنية والتراث قسم  مدرس

،  ، كلية التربية الفنيةالشعبى

 جامعة حلوان .

 م1991
 

االشغال الفنية والتراث بقسم  مدرس مساعد

 ،، كلية التربية الفنية الشعبى

 جامعة حلوان.

 م1991
 

األشغال الفنية والتراث  بقسم معيد

كلية التربية الفنية ـ  ،ى الشعب

 جامعة حلوان.

 م1991
 

 والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و

 البحوث العلميه - 1

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

أكتوبر 

1221 

برنامج في التربية المتحفية لتنمية القدرة التشكيلية لدى 
 مربي المتحف في المشغوالت الجلدية".

بية الفنية والفنون مجلة بحوث في التر 
المجلد التاسع عشر العدد التاسع 

 عشر

سبتمبر 

1229 

"أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تدريس األشغال الفنية 
 لتنمية القدرات اإلبداعية لدى طالب التربية الفنية

مجلة بحوث في التربية الفنية والفنون 
المجلد الخامس والعشرون العدد 

 الخامس والعشرون 

اير ين

1262 

"طريقة حل المشكالت كمدخل لتدريس بقايا الخامات 
 البيئية في مجال األشغال الفنية.

 

مجلة بحوث في التربية الفنية والفنون 
العدد الحادي واألربعون المجلد 

 الحادي واألربعون 
المؤتمر الدولي الخامس لكلية التربية "برنامج لتنمية القدرة الفنية ألمهات األطفال المعاقين  إبريل 
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علم من خالل التشكيل بالخيوط واألقمشة عقليًا القابلين للت 4112
 الملبدة.
 

 41إلى  41الفنية في الفترة من 
 ،4141أبريل 

إبريل 

1269 

"التربية والفنون آفاق التنمية". عنوان البحث: "المعالجات 
التشكيلية للمستهلكات البالستيكية إلثراء المشغولة الفنية 

 تنمية المهارة الفنية لدى طالب ورشة الفنون"كمدخل ل

المؤتمر الدولي الثاني للجمعية 
اإلقليمية للتربية عن طريق الفن 

)أمسيا( وكونجرس اإلنسيا الدولي: 
الثالث والمؤتمر الدولي الرابع لكلية 

أكتوبر يناير  1التربية جامعة 
 م4142

أكتوبر 

1269 

ي كمنطلق تأصيل الموروث الثقافي المحلي والعالم
 تشكيلي في مجال األشغال الفنية".

 

مؤتمر الرابع للجمعية العربية 
للحضارة والفنون اإلسالمية بعنوان 
"التراث هوية وانتماء" المحور الثاني 
أنماط التراث الشعبي والقيم اإلنسانية 

 م.4142أكتوبر  42-41والوطنية 
 ماجستير ودكتوراه ة ألشراف و المناقشة على الرسائل العلميا

 9 اشراف على رسائل املاجستري- 1

  
 (الورشالدورات والتدريب وووالمحاضرات المشاركة في المؤتمرات والندوات )الحضوروالتنميه المهنيه 

 .تنظيم(و أمشاركة المؤتمرات ) – 6

 

 اجلهة املنظمه عنوان البحث نوع املشاركه التاريخ

 1221أكتوبر 
 مشاركة

 

"برنامج في التربية المتحفية لتنمية القدرة 
التشكيلية لدى مربي المتحف في المشغوالت 

 الجلدية".

في مجلة بحوث في التربية 

الفنية والفنون المجلد التاسع 

عشر العدد التاسع عشر 

 م01/6112

 1229سبتمبر 
 مشاركة

 

أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تدريس 
القدرات اإلبداعية لدى  األشغال الفنية لتنمية

 طالب التربية الفنية".

مجلة بحوث في التربية الفنية 

الخامس والفنون العدد 

والعشرون والمجلد الخامس 

 والعشون

 1262يناير 
 مشاركة

 

طريقة حل المشكالت كمدخل لتدريس بقايا 
 الخامات البيئية في مجال األشغال الفنية.

في مجلة بحوث في التربية 

الحادي لفنون العدد الفنية وا

الحادي المجلد وأربعون و

  وأربعون

 1262إبريل 

 
 

 مشار كة

 

"برنامج لتنمية القدرة الفنية ألمهات األطفال 
المعاقين عقليًا القابلين للتعلم من خالل 

ة المؤتمر الدولي الخامس لكلي

 01رة من التربية الفنية في الفت

، بعنوان 6101أبريل  02 إلى
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 التشكيل بالخيوط واألقمشة الملبدة. 
 

تنمية "دور الفن والتربية في ال

 البشرية )المحور الثالث("

 1269إبريل  
 مشاركة

 

"المعالجات التشكيلية للمستهلكات 
البالستيكية إلثراء المشغولة الفنية كمدخل 
لتنمية المهارة الفنية لدى طالب ورشة 

 م.4142أبريل  3-4الفنون" من 
 

المؤتمر الدولي الثاني للجمعية 

اإلقليمية للتربية عن طريق 

الفن )أمسيا( وكونجرس 

اإلنسيا الدولي: الثالث 

والمؤتمر الدولي الرابع لكلية 

 إبريلأكتوبر  2التربية جامعة 

م بعنوان "التربية 6102

 والفنون آفاق التنمية".

 1269أكتوبر  

 

 

 

 

 

 مشاركة
ي والعالمي تأصيل الموروث الثقافي المحل

 كمنطلق تشكيلي في مجال األشغال الفنية".

مؤتمر الرابع للجمعية العربية 

للحضارة والفنون اإلسالمية 

بعنوان "التراث هوية وانتماء" 

المحور الثاني أنماط التراث 

الشعبي والقيم اإلنسانية 

أكتوبر  62-61والوطنية 

 م.6102

 

 (و اعدادأمشاركة ) ورشالالتدريب و -3

 البحث عنوان الورشه نوع املشاركه ريخالتا

1221-

1223 
 مدرب

ورش عمل الطالبات جامعة الملك سعود  -4
 م.4114/4113
o .ورش عمل في مجال الرسم على الزجاج 
o  ورش عمل في مجال أشغال الجلود

 الطبيعية.
 

------- 

1222 

1222 
 مدرب

ورش عمل لتدريب شباب التأهيل الشامل بمنطقة  -4
 م.4112/4112الرياض 
o .)أشغال فنية )خيمية(، )مشغوالت خرز 
o .)تطريز )مفارش 

 

----- 

 مدرب 1221

ورش عمل لتأهيل مربي المتحف الوطني بالرياض  -3
 م.4111/4112
o .ورش أشغال الجلود الطبيعية 
o .)ورش في أشغال الخرز )حلي شعبي 
o .)ورش في النسيج اليدوي )السدو 

------ 

 رش عمل في شاركت في اقتراح وتنظيم وتنفيذ و  -1 مدرب 
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جمعية التطوير للمركز الثقافي المصري ألبناء 
 المصريين في الرياض فيما يلي :

o .ورش عمل في أشغال الجلود الطبيعية 
o .ورش عمل في أشغال الزجاج 
o .)ورش عمل في أشغال الخرز )حلي شعبي 
o .ورش عمل في الكروشيه 
o .ورش عمل في أشغال بالورق وتزيين األقالم 
o فن "للفئات الخاصة".ورش عمل العالج بال 

 مدرب 1262

ورش عمل ألمهات األطفال المعاقين عقليًا القابلين  -2
للتعلم بمدرسة التربية الفكرية بإدارة الجيزة التعليمية 

 م.4141بمنطقة هضبة األهرامات 

 

 مدرب 1268
ورش عمل ألمهات األطفال المعاقين عقليًا القابلين  -1

 .4142للتعلم "إعاقة ذهنية" 
 

 المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
المعارض الخاصة -6  

 املكان أسم املعرض التاريخ

أغسطس 
 م4112

 القاهرةأتليه  معرض جماليات التوليف بالجلد الطبيعي

 بأتيليه القاهرة. معرض جماليات الخط والنقطة م4111يوليو 
أغسطس 

 القاهرة بأتيليه معرض جماليات التوليف باألقمشة م4112

أغسطس 
 بأتيليه القاهرة معرض القيم التشكيلية للعقد بالخامات البيئية م4112

أغسطس 
قاعة حورس بكلية التربية  معرض رؤية تشكيلية في الرتق المنفوخ م.4112

 الفنية
إبريل 
 بأتيليه القاهرة معرض القيم التشكيلية للقالدة العظمية م.4142

 أكتوبر
تشكيلية جديدة بخامة اللبادمعرض صياغات  م.4142  بأتيليه القاهرة 

يناير 
بقاعة الشهيد أحمد بسيوني  معرض زجاج و مكرمية م.4142

 بكلية التربية
 المعارض العامة - 1
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 اجلهه املنظمه أسم املعرض التاريخ

م.4222-4222 ة بجامعة الملك سعود كلي معارض الفن التشكيلي ألعضاء هيئة التدريس  
الفنية التربية التربية قسم  

م4222 رية معرض الفن التشكيلي )رؤى مصرية( السفارة المص   بالمملكة السعودية. 

م.4111-4111  بقصر الثقافة معارض الفن التشكيلي  

م.4141مارس   قطاع الفنون   -المعرض بالصالون األول للنسجيات  

م4141ابريل   
ية المعرض المصاحب لمؤتمر الدولي الخامس لكلية الترب

شرية" الفنية بعنوان "دور الفن والتربية في التنمية الب  
 معرض السادة الباحثين
 المشاركين بأبحاث في

 المؤتمر.
ةالبحثيه والفني المقتنيات و المنح والجوائزأنشطة اخري   

 املكان نشاطنوع ال التاريخ

 م.1223
شهادة شكر وتقدير لتدريس في كلية  التربية لالقتصادي 

 المنزلي والتربية الفنية بمنطقة
 الرياض

 م
شهادة شكر وتقدير من جهد وأداء متميز في ندوة الكوادر 

 الوطنية النسائية من

 جامعة الملك سعود

 

 
1223 – 

1222 
 جامعة الملك سعود شهادة شكر وتقدير لمساهمة المتميز واألنشطة الطالبية من.

 التدريبي ) التربية المتحفية ( من شهادة شكر وتقدير إلنجاح البرنامج م1221
الهيئة االستشارية 

 للمتحف الوطني.

 م1262
شهادة شكر وتقدير من قسم التربية الفنية ، كلية التربية على إقامتها 

 ندوة.
 جامعة الملك سعود

 م1261
شهادة شكر وتقدير على الجهور المخلصة والتعاون المستمر طوال 

 سنوات وجودي في
 عود.جامعة الملك س

 بكلية التربية الفنية. شهادة تقدير مشاركة في مؤتمر الدولي الخامس م1262

62-68 

ديسمبر 

 م.1262

شهادة تقدير مشاركة المؤتمر العلمي السابع لكلية التربية الفنية في 

 بكلية التربية الفنية. الفترة من 

يناير 

 م.1269

ية اإلقليمية للتربية شهادة تقدير لمشاركة المؤتمر الدولي الثاني للجمع

عن طريق الفن )أمسيا( وكونجرس اإلنسيا الدولي الثالث والمؤتمر 

 الدولي الرابع لكلية التربية 

 أكتوبر، 1جامعة 

12-12 

أكتوبر 

 م.1269

شهادة تقدير في مؤتمر الدولي الرابع للجمعية العربية للحضارة 

 بمدينة دهب والفنون اإلسالمية 
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 األسم
ه على على رحمد / م.أ.

  الدين خليل

 القسم

 

االشغال الفنية والتراث 

 الشعبى

 1268  التاريخ  التوقيع


