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 19/12/1966الميالد :  حلتاريخ وم 

 : الرقم القومى 

             النوع : ذكر 

  مصرى :الجنسية 

 : مصر -ش اسكندر حنا متفرع من شارع البعثة / شبرا  20 عنوان المنزل 

 : 0225771389 التليفون 

 : 01208383656 المحمول 

 : الفاكس 

 االلكترونى البريد  (E-mail  ): williammedhat@yahoo.com 

 

 : الدرجات العلميةاً : ــــثاني

 م 1990تربية فنية جامعة حلوان عام  بكالوريوس.  

  م .1997فى التربية الفنية جامعة حلوان عام ماجستير 

  م 2001فى التربية الفنية جامعة حلوان عام دكتوراه. 

 

 اً : التدرج الوظيفى :ـــثثالـ 

  1997:  1990جامعة حلوان منذ  –بكلية التربية الفنية معيد 

  2001:  1997مدرس مساعد بكلية التربية الفنية ـ جامعة حلوان منذ عام  

  2007:  2001مدرس جامعى بكلية التربية الفنية ـ جامعة حلوان منذ عام  

  إلى اآلن . 2007استاذ مساعد بكلية التربية الفنية ـ جامعة حلوان منذ عام 

 

 المناصب اإلدارية :عاً : ـــراب

 مسمى الوظيفة                          الفترة الزمنية                  

 ............................                       رئيس قسم 

 ............................                      وكيل الكلية 

 عميد الكلية                      ............................ 

 

  : المهنية: العضوية اً خامس



   . عضو هيئة تدريس جامعة حلوان بالقاهرة 

  . عضو بنقابة الفنون التشكيلية بالقاهرة 

 

ً ساد  الخبرات التدريسية : : سا

 مرحلة البكالوريوس   (  1

 أ ( المواد النظرية : كل ما يتعلق بتخصص علم النفس :                             

 الخاصة ) التربية الخاصة (سيكولوجية ذوى االحتياجات   -

 سيكولوجية فنون ذوى االحتياجات الخاصة   -

 اضطرابات التواصل   -

 علم نفس الطفولة والمراهقة  -

 سيكولوجية فنون األطفال والمراهقين  -

 مهارات االتصال                       –سيكولوجية االتصال   -

  كولوجية الفنسي –سيكولوجية التذوق  –سيكولوجية ابداع   -

 سيكولوجية الشخصية  -

 علم نفس التربية الفنية -علم نفس النمو -

 الصحة النفسية وصحة الطفل  -

                         

 ب ( المواد العملية ) التطبيقية ( :                        

باستخدام برامج (   Graphic Art –التصميم الجرافيكى ) جرافيك ارت  -

لديه خبرة فى مجال جرافيك الكمبيوتر منذ عام  –الجرافيك فى الكمبيوتر 

م سواء فى التدريس أو فى مجال التطبيق العملى ) االعالنات 1995

( وله معارض فنية فى هذا  indoor & outdoorوالملصقات والمطبوعات 

 المجال .

 مادة التصميم الزخرفى  . -

 الخشبية . األشغال الفنيةمادة  -

 األشغال الفنية اليدوية .مادة  -

 
 مرحلة الدراسات العليا :  (  2  

 كلية التربية الفنية  –مرحلة الماجستير  –سيكولوجية الشخصية  -

 كلية التربية الفنية –دبلوم الدراسات العليا  –سيكولوجية ابداع  -

 كلية التربية الفنية –مرحلة الماجستير  –الفن كوسيلة تشخيصية وعالجية  -



 

ً سابع   : المؤلفات العلمية : ا

 2002منشور بكلية التربية الفنية جامعة حلوان  ،كتاب علم النفس التعليمى -

الطبعة كتاب سيكولوجية االتصال منشور بكلية التربية الفنية جامعة حلوان  -

 م . 2011 ، الطبعة الثانية  2007األولى 

 

 : األبحاث المنشورة: اً ثامن

   امكانية االفادة من تقنيات الكمبيوتر إلثـراء التعبير فى التصميم الزخرفى  -

المعرض مقام بقاعة الفنون التشكيلية بكلية  –) تنظير معرض فنى ( 

 م .2005جامعة عمر المختار بالجماهيرية العربية الليبية عام  –المعلمين 

 بكلية الفنون الجميلة والتربية الفنية للترقيات الدائمة ومقدم الى اللجنة العلمية 

بحث بعنوان خصائص رسوم التالميذ المضطربين باالختالالت  -

السيكوسوماتية فى مرحلة المراهقة ، منشور بمجلة كلية التربية الفنية جامعة 

 م .2006العدد السابع عشر عام  –حلوان ، المجلد السابع عشر 

الفصاميين لدى عينة من الجنسين فى بحث بعنوان الدالالت النفسية لرسوم  -

منشور بمجلة كلية التربية الفنية جامعة حلوان ، المجلد  مرحلة المراهقة ،

 م .2006العدد الثامن عشر عام  –الثامن عشر 

بحث بعنوان السلوك العدوانى وأثره فى الرسوم لدى عينة من الجنسين فى  -

نية جامعة حلوان ، المجلد مرحلة المراهقة ، منشور بمجلة كلية التربية الف

 م .2007العدد التاسع عشر عام  –التاسع عشر 

  

 :وورش العمل  : الدورات التدريبيةاً تاسع

 م .2007دورة تدريبية عن وحدة ضمان الجودة بجامعة حلوان  -

 ،بكلية التربية الفنية  –دورة تدريبية عن اإلرشاد األكاديمى والدعم الطالبى  -

 م .2011جامعة حلوان عام 

كلية التربية الفنية جامعة حلوان  –دورة تدريبية عن توصيف المقررات  -

خبير بمركزوحدة ضمان الجودة واستاذ مساعد  –)أ.م.د/ عبير حسن عبده 

 م .2012 جامعة حلوان ( –قسم االعالم بكلية الفنون التطبيقية 

 

 والمناقشات : على الرسائل العلميةعاشراً : االشراف 

التبعات النفسية للحرب كما تكشف عنها رسوم عينة  مناقشة رسالة ماجستير وعنوانها : -

 من االطفال العراقيين

 

 المهام األكاديمية ::  الحادى عشر

 م إلى األن .2010التربية الفنية منذ عام بكلية  عضو مكتب ضمان الجودة -

 . العليا بكلية التربية الفنيةمرشد اكاديمى لتخصص علم النفس للدراسات  -



  مرشد اكاديمى لطالب الفرقة االولى بكلية التربية الفنية . -

 

 والزيارات :العلمية المهمات :  الثانى عشر

اعارة إلى الجماهيرية العربية الليبية بكلية التربية ) كلية المعلمين سابقاً (  -

 .  2007:  2004بمدينة البيضاء منذ عام  جامعة عمر المختار ـ 
 

 

 المعارض الفنية الخاصة والجماعية :ر : ــعش ثالثال

 . م1986ـ معرض خاص بكلية التربية الفنية  عام 

 . م1986ـ معرض خاص بأتيليه القاهرة  عام 

 . م1987ـ معرض أمانة الحزب الوطنى بقاعة سراى النصر عام 

 . م1988 ـ معرض بقاعة قصر عابدين عام

  م90،  89،  88،  87،  86،  85ـ المعارض السنوية لجامعة حلوان أعوام  

ـ معارض الفن التشكيلى بكل من كلية الهندسة وكلية الزراعة وكلية العلوم 

 . م1988بجامعة القاهرة عام 

ـ معارض الفن التشكيلى بكل من كلية التربيـة الفنية وكلية التربية الموسيقية 

 .م 1989ربية الرياضية بجامـعة حلـوان عام  وكلية الت

 . م91،  90،  89،  88ـ معارض سنوية بالجامعة األمريكية أعوام 

 . م89،  88،  87،  86ـ معارض سنوية بفندق سفير الزمالك أعوام  

 . م1990ـ صالون الشباب الثانى عام 

 . م93،  92،  91ـ معارض سنوية بفندق موفمبيك الهرم أعوام 

ً ( بجامعة عمر المختار بالجماهيرية ـ  معرض بكلية التربية ) المعلمين سابقا

 م .2005عام  فى التصميم الجرافيكى العربية الليبية

فى التصميم  بكلية التربية الفنية معرض خاص بقاعة الشهيد احمد بسيونى -

 م .2011الجرافيكى بعنــــوان   ) رؤية تراثية معاصرة ( عام 
 

 الجوائز والتكريمات التى حصل عليها ::  عشر رابعال

 . 1988الجائزة التشجيعية فى المسابقة القومية للفنون التشكيلية عام  -

 1988ـ الجائز التقديرية من اإلدارة العامة لرعاية الطالب بجامعة القاهرة عام 

ـ شارك بأعماله مع آخرين فى حصول كلية التربية الفنية على جائزة درع 

 . 1989على مستوى كليات جامعة حلوان عام الجامعة 

ـ شهادة تقدير من مركز الدراسات الحرة بكلية التربية الفنية العداد وتنظيم 

 . 1998معرض رسوم األطفال بجامعة حلوان عام 



ـ شهادة تقدير من مركز الدراسات الحرة لخدمة البيئة والمجتمع بكلية التربية 

 . 2000الفنية ـ جامعة حلوان عام 

قدير من كلية التربية الفنية بمشاركته الفعالة فى إثراء فعاليات المؤتمر تـ شهادة 

 . 2002العلمى بجامعة حلوان عام 

ـ شهادتين تفوق من مركز األهرام للحاسبات اإللكترونية ) أماك ( فى 

 م .2002الجرافيك عام 

ية ـ شهادة تقدير من كلية التربية ، جامعة عمر المختار بالجماهير

العربية الليبية لما بذل من ابداع فى إثراء مجال التربية الفنية عام 

 م .2005

ـ شهادة تقدير من كلية التربية ، جامعة عمر المختار بالجماهيرية 

العربية الليبية للمجهودات المشرفة فى مجال النشاط الطالبى عام 

 م .2006

ر بالجماهيرية ـ شهادة تقدير من كلية التربية ، جامعة عمر المختا

 م .2007العربية الليبية للعطاء المثمر فى العملية التعليمية عام 

الجمعية القبطية الكاثوليكية لفعالياته فى النشاط   ـ شهادة تقدير من         

 م2012الفنى 

ـ شهادة تقدير من الجمعية القبطية الكاثوليكية لفعالياته فى تحكيم        

 م2012معرض االيقونة القبطية 

 
 

 عشر : المهارات واألنشطة الخاصة والخبرات : خامسال

ـ قائم على التدريس بقسم علوم التربية الفنية ، ووضع االمتحانات والتصحيح 

 م حتى تاريخه .2001منذ عام 

ـ اإلشراف على التربية الميدانية للفرقتين الرابعة والخامسة بكلية التربية الفنية، 

م 2001منذ عام جامعة حلوان ) قسم التربية الفنية ، قسم التثقيف بالفن ( 

 حتى تاريخه .

ـ شارك فى أعمال الكنترول والمراقبة ألعمال امتحانات البكالوريوس 

 .  الفنية ـ جامعة حلوانوالدراسات العليا بكلية التربية 

ـ شارك فى إعداد وتنظيم معرض رسوم األطفال بكلية التربية الفنية ـ جامعة 

 م1998حلوان عام 



ـ شارك فى إعداد وتنظيم معرض رسوم األطفال والكبار بكلية التربية الفنية ـ 

 م . 2000جامعة حلوان عام 

ربية الفنية ـ جامعة حلوان ـ شارك فى فعاليات المؤتمر العلمى الثانى بكلية الت

 م .2002عام 

ـ المشاركة فى اعداد وتنظيم المعارض السنوية للتربية الميدانية بكلية التربية 

 الفنية ـ جامعة حلوان حتى تاريخه .

 .حتى اآلن  1995ـ مصمم جرافيك كمبيوتر منذ عام 

ل عام لفنون الطف ـ عضو لجنة تحكـيم فى أكثر من مسابقة للفنون التشكيلية

1997 . 

بالقاهرة عام  الطفل ـ شارك باإلشراف على تصميم وتنسيق مقتنيات متحف فن

1999 . 

التصميم الزخرفى والتصميم الجرافيكى  ـ له أنشطة فنية فى مجال فن

 . فنيةشغال الاألو وأشغال الخشبالتصوير والرسم و

 2012عضو لجنة تحكيم معرض االيقونة القبطية  -

 لدى األفراد فى مصر والخارج . فنيةـ له مقتنيات 

 

 األنشطة الخاصة بكلية التربية النوعية ، جامعة عين شمس : -

ـ اإلشراف على التربية الميدانية للفرقة الرابعة ، قسم التربية الفنية بكلية التربية 

 م . 2002/2003النوعية ، جامعة عين شمس فى العام الدراسى الجامعى 

ـ شارك فى أعمال كنترول الفرقة الثانية بقسم التربية الفنية بكلية التربية  

 م .2002/2003النوعية ، جامعة عين شمس فى العام الدراسى الجامعى 

 

ً ( جامعة عمر المختار ،  - األنشطة الخاصة بكلية التربية ) المعلمين سابقا

 م :2007:  2004البيضاء ، بالجماهيرية العربية الليبية منذ عام 

ـ قام بالتدريس بقسم رياض األطفال ، قسم معلمة الفصل ، قسم التربية الخاصة 

، قسم المعلم النوعى ) شعبة التربية الفنية (  كل ما يتعلق بالتدريس فى 

مجال التربية الفنية ) العملى والنظرى ( ووضع االمتحانات والتصحيح لما 

 قام بتدريسه .

 لميدانية للفرقة الرابعة بالكلية .ـ اإلشراف على التربية ا

 بالكلية .ومناقشة المشاريع البحثية وبحوث التخرج لطلبة ـ اإلشراف 

ـ شارك فى وضع الالئحة الخاصة بالمقـررات الدراسية لقســم المعلم النوعى 

 )شعبة التربية الفنية(



 ل .ـ شارك فى تعديل الالئحة الخاصة بالمقررات الدراسية لقسم رياض األطفا

 ـ شارك فى وضع الالئحة الخاصة بالمقررات الدراسية لقسم التربية الخاصة .

ـ اإلشراف على إعداد وتنظيم المعرض السنوى الطالبى ألنشطة التربية الفنية 

، كما حصل على ثالث شهادات تقديرية لفعاليات النشاط الفنى فى مجال 

 التربية الفنية بالكلية .

م بعنوان ) إثراء التعبير فى 2005تشكيلية بالكلية عام ـ أقام معرضا للفنون ال

 التصميم الزخرفى ( 

 

 عشر : المشاركة فى المشروعات : سادسال

جامعة حلوان منذ عام  –بكلية التربية الفنية بيانات ال عام مشروع إنشاء قواعدمنسق  -

 .م 2010

 .بكلية التربية الفنية ضمان الجودة وحدة المساهمة فى مشروعات  -

 

 

 

 

 


