
 

 
  : الشخصيةالبيانات  

  حسان صبحى على أحمد حسان :  االسم
 م . 1971/  10/   26:  تاريخ الميالد

 مصري  :  الجنسيه
 جامعه حلوان . –كليه التربيه الفنيه – الزخرفيةمدرس دكتور بقسم التصميمات  :  الوظيفة

 ي .جامعه أم القر  –قسم التربية الفنية  –استاذ مساعد بكليه التربية 
 d.hassan9@yahoo.com:    البريد اإللكتروني

 في التربيه الفنيه . الفلسفةدرجه دكتوراه  :  المؤهل
 : التربيه الفنيه . التخصص العام

 تصميمات زخرفيه .  : التخصص الدقيق
 .ي نفس سنه التخرج   فمعيد بقسم التصميم  م ( 1995)  : تاريخ التعيين    
 .  بالجامعة( عضو هيئه تدريس م  2007)  سنه 
استاذ مساعد بكليه التربية ، شعبه  و -جامعة حلوان  –ة التربية الفنية كلي –يعمل مدرس بقسم التصميم  

 التربية القنيه ، جامعه ام القري .
 

 السنه البلد           الجامعه المانحه أوال : الشهادات العلميه    
امتياز بكالوريوس كلية التربية الفنية  بتقدير 

 مع مرتبة الشرف  " أول الدفعة " .
 م1995 العربيةجمهوريه مصر  جامعه حلوان 

تخصص  –ماجستير التربيه الفنيه 
 تصميمات زخرفيه 

 م2001 العربيةجمهوريه مصر  جامعه حلوان

تخصص تصميمات  –دكتوراه  التربيه الفنيه 
 زخرفيه

 م2007 العربيةجمهوريه مصر  جامعه حلوان

 
 : الدورات العلميه        

 جامعه حلوان . –مركز تنميه القدرات والتدريب المستمر  –دوره في تنميه قدرات أعضاء هيئه التدريس  -

                                                     من الدورات في برامج الحاسب األلي عدد -

-  Adope  photo shop – Adobe Illustrator 

 جامعه حلوان –مجموعه من الدورات التدريبية نظمتها كليه التربية الفنية  -
 تقويم الطالب ووضع االمتحانات .

 نظام الساعات المعتمدة .

 تصميم الورقة االمتحانيه .

mailto:d.hassan9@yahoo.com


 

  : الرسائل العلميه والبحوث

فى الفن المصرى القديم ات التشكيلية للثعبان الصياغتخصص تصميم بعنوان "  ماجستير إعداد رساله  -
 .م  1995 -جامعه حلوان   –"  كمصدر إلثراء مداخل أسس التصميم

 المداخل المفاهيمية والبنائية لتصميم الملصق المعاصرتخصص تصميم بعنوان "   دكتوراهإعداد رساله  -
  .م  2007 –جامعه حلوان  –" 

 " . يناير 25العنف في مواضيع جداريات المعارضه في ثوره  ظهور أساليبتحت النشر بعنوان "  بحث -

 " تصميم لوحات ارشاديه هولوجراميه لمجمع دار االوبرا المصريه " بعنوان  منشور بحث  -

 تأثير المتغيرات التكنولوجية  واأليدولوجية علي تفاعليه فن االعالن " ." بحث منشور  بعنوان  -
 

 : تير والدكتوراهاإلشراف العلمى علي رسائل الماجس

 ومنها :  العلميةاإلشراف علي عدد من الرسائل 

اسس في العماره اإلسالميه بالعراق كمدخل لتدريس  الزخرفيةبين الخط العربي والعناصر  العالقة -
 . مرحله الماجستير –عبد عبد الوهاب حيدر   باحثلل -التصميم  

 –لتدريس التصميمات ثالثيه األبعاد  كمصدر "في عماره  "زها حديد  البنيه التصميميه المعاصره  -
 . مرحله الماجستير –حبيب المعموري فاهم وناس أيسر  باحث لل

رحمه طارق محمد جمال   للباحثة– الزخرفيةالبنيه التصميميه ألعمال فناني النانو كمصدر للتصميمات  -
 . مرحله الماجستير   -عبد القادر 

 –اإلسالميةت تصميميه معاصره لمختارات من الزخارف اساليب توظيف الضوء والظل في صياغا -
 .مرحله الماجستير  –للباحث صالح مهدي صالح مهدي العادلي 

بثينة حسن عبد  للباحثة –الحلول التصميميه للجرافيتي كمصدر إلثراء التوظيف الفني للكتابات المعاصره -
 .مرحله الماجستير  – الرحمن ابوزيد

نهال عبد النبي عبد  للباحثة –وتأثيرها علي رؤيه التصميمات الجداريه ةالضوئيمتغيرات اإلسقاطات  -
 .مرحله الماجستير  -الرحمن 

 

 : الخبرات الوظيفيه والخبرات التدريسيه
 – 1995معاون تدريس )  –جامعه حلوان  –كليه التربيه الفنيه  – الزخرفيةمعيد بقسم التصميمات  -

2001  . ) 

معاون تدريس )  –جامعه حلوان  –كليه التربيه الفنيه  – الزخرفية مدرس مساعد بقسم التصميمات -
2001 – 2007  . ) 

 – 2007معاون تدريس )  –جامعه حلوان  –كليه التربيه الفنيه  – الزخرفيةمدرس  بقسم التصميمات  -
 وحتي األن  ( . 

 .  امسةالخمن الفرقه األولي وحتي الفرقه  الدراسيةتدريس مقررات التصميم لكل الفرق  -



التدريس في عدد من الكليات الجامعيه داخل جامعه حلوان وخارجها ومنها تدريس اسس  انتداب -
 األسرةوقسم  ، الجاهزة، قسمي المالبس  كليه االقتصاد المنزليالتصميم، والمنظور الهندسي في 

 . 2002وحتي  1996منذ عام  والطفولة

في االعالن ، نظريات االتصال االعالني ، تصميم الملصقات ، نظريات اللون ) تدريس مواد 
 2020   المنصورةجامعه  بكليه الفنون التطبيقيهوذلك لقسم االعالن ( سيكولوجيه االتصال االعالني 

– 2011 . 
   :  األنشطة العلمية والمهام األخرى 

نية لعدد من تصميم وتنفيذ عدد من الديكور واألثاث الداخلى لعدد من البرامج واإلعالنات التليفزيو  -
 ومنها قناة دريم الفضائيه . ، الفضائيات العربية

فى األنشطة المصاحبة فى بينالى خيال الكتاب بمكتبة السكندرية ، وخاصة فى مراسم  االشتراك -
لمدخل  الرئيسيفى البهو  لمشاهير الفنانين المصريين كتنفيذ عدد من الجداريات الكبيرة،  االحتفال
 .م  2008المكتبة 

فى مراجعة النص العلمى لكتاب الفن المصرى الحديث فى القرن العشرين ، تأليف الدكتور /  شتراكاال -
  .م  2008مصطفى الرزاز ، الصادر عن قطاع الفنون التشكيلية 

 : اإلسهامات الجامعيه وخدمه المجتمع 

 .  2009,  2008جامعه حلوان عامي  –كليه التربيه الفنيه  – الزخرفيةعضو بمجلس قسم التصميمات  -

لتسجيل بحوث الماجستير والدكتوراه  – الزخرفيةعضو حلقات المناقشه " السيمنار "  بقسم التصميمات  -
 وحتي األن . 2007منذ عام 

التربيه الفنيه )   –جامعه حلوان  –بكليه التربيه الفنيه  –ثامن المنظمه للمؤتمر العلمي ال اللجنةعضو  -
 م .  2002(  وتنميه الطفل العربي 

م  2005وحتي  2000جامعه حلوان منذ عام  –بكليه التربيه الفنيه  االمتحاناتعضو لجنه إعداد وسير  -
. 

 2007جامعه حلوان منذ عام  –الدراسات العليا  بكليه التربيه الفنيه  امتحاناتعضو لجنه إعداد وسير  -
 م . 2009وحتي 

جامعه  –بكليه التربيه الفنيه   والرابعةلفرقه الثالثه ا تبكنتروال االمتحاناتعضو لجنه إعداد وسير  -
 م . 2012وحتي  2011حلوان منذ عام 

 جامعه حلوان . –كليه التربيه الفنيه  –قسم التصميم  –منسق مقرر الفرقه األولي  -

 . الزخرفيةجدول قسم التصميمات اعداد  -

 ( .(ciqap واالعتماداإلداري بمشروع التطوير المستمر والتأهيل الجهاز  معيار منسق -

مرحله الماجستير تخصص  -المرشد األكاديمي لطالب الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمده  -
 شعبه تثقيفي . -تصميم 

 . 16شعبه  –االولي  الفرقةالمرشد األكاديمي لطالب  -



 ( .4ه2) وضع أليه لبحث مقترحات وشكاوي العاملين وتفعيلها  منسق نشاط  -

 ( .5ه2) بالكليةع أليه لتقييم أداء القيادات اإلداريه والعاملين وض منسق نشاط  -

 األخرى داخل الكلية وبين الكليات  المختلفةبين االقسام العلميه  البينيةتشجيع البحوث   منسق نشاط -
 ( .5ب8)

 نشاط أليه اختيار وتعيين وترقيه القيادات اإلداريه بالكلية . منسق  -

ب واعضاء هيئه التدريس في شئون الطالب وشئون العاملين منسق نشاط استطالع رأي الطال -
 والدراسات العليا . 

 : عضوية اللجان والجمعيات الفنيه
 . المصريه  عضو بنقابة الفنانين التشكيليين -

 عضو برابطه خريجي التربيه الفنيه . -
 عضو بالجمعية األهلية للفنون الجميلة . -

 لوان .جامعة ح –عضو بنادى أعضاء هيئة التدريس  -
 :  والدوليةالمعارض المحليه 

 جامعة القاهرة . –كلية التربية النوعية  –(  معرض جماعى بقاعة الشراعه 1996)  -
 ( بمجمع الفنون بالزمالك .25( المعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة )1997) -

 ( معرض جمعية محبى الفنون الجميلة .1998) -

 ( .26كيلية الدورة )( المعرض القومى للفنون التش1999) -

 ( معرض جمعية محبى الفنون الجميلة .1999) -

 ( .27( المعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة )2001) -

( قاعة قصر الفنون بدار  13,  12,  11فى العديد من دورات صالون الشباب , الدورات ) االشتراك -
 األوبرا المصريه بالجزيرة .

 ( .3,  2ل الفنية الصغيرة ، الدورات ) فى معرض صالون األعما االشتراك -

 القاهره . أثيليهفى عدد من دورات صالون  االشتراك -

 ( . 2003معرض جماعى بمتحف الفن الحديث بطشقند بجمهورية أوزباكستان عام )  -

 ( المعرض القومى للفنون التشكيلية .2009) -

 جامعه حلوان .  -الفنية التربيةكليه  –الشهيد احمد بسيوني /  ( معرض خاص بقاعه 2010) -

 ( معرض صالون األعمال الفنية الصغيرة بساقيه الصاوي .2010)  -

 ( صالون األعمال الفنية الصغيرة بمتحف محمود مختار .2011)  -

 . بالقاهرة الخاصة( معرض جماعي بأحد البنوك  2012)  -

مركز  - يها"المعرض الفني "مصر بعيون مبدع-(  2( معرض بحوث وتجارب ابداعيه )  2012) -
 . الحرية لإلبداع باإلسكندرية

 جامعه حلوان . –كليه التربيه الفنيه  –( معرض خاص بقاعه الشهيد احمد بسيوني  2012) -



 بالزمالك . – ارثوبولوجيبقاعه  أعضاء هيئه التدريس  ( معرض 2013) -

 . بالزمالك –وبولوجي رثبقاعه ا -( معرض جماعي بعنوان " ممنوع السالح " 2013) -

في  والتربيةبعنوان الفنون  – الفنية التربية( المعرض الموازي للمؤتمر العلمي الرابع  لكليه  2013)  -
 .بقاعه الشهيد احمد بسيوني  – الثالثة األلفية

 .بقاعه الشهيد احمد بسيوني  – القنيه التربيةكليه ب -خاص ( معرض  2013)  -

بقصر الفنون  -عام فن وعطاء  92معرض  – وان جامعه حل القنيهمعرض كليه التربية (  2013)  -
  . الماسي الكليةبعيد  لالحتفال ستكماالا-دار االوبرا المصرية 

 : وشهادات التقدير الجوائز
 ( .1995جائزة الفنان / محمد صدقى الجباخنجى ألول دفعة كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ) -
 . 1995 النابغين شهادة من الجمعية المصرية العامه لرعاية  -

 . 1996 شهادة ووسام من جمعية فنانى وا عالمى وكتابى محافظة الجيزة  -

 .م  1997 –والعشرين بمناسبة يوبيليه الفضى  الخامسةمن المعرض العام فى دورته  ميدالية -

 .م1998 جائزة البنك األهلى المصرى فى مجال النحت " جمعية محبى الفنون الجميلة " -

 .م  2000 –   (12) صالون الشباب الدورة   ، كيم  فى مجال العمل المركب جائزة لجنة التح -

" مسابقه الذوردي " مركز الذهب العالمي   الذهبيةللتصاميم  العربيةشهاده مشاركه في مسابقه اإلبداعات  -
 م .  2001  -

 م . 2002 –ر مص  –جامعه حلوان  –الثامن لكليه التربيه الفنيه شهاده تقدير من المؤتمر العلمي  -

 .  2003مارس  –شهاده تقدير من المركز الثقافي المصري بطشقند  بجمهوريه أوزبكستان  -

 م . 2006 –مصر   –جامعه حلوان  –شهاده تقدير من المؤتمر العلمي الثامن لكليه التربيه الفنيه  -

 م .  2010جامعه حلوان  –كليه التربيه الفنيه  –في ملتقي فنون األطفال العرب   للمشاركةشهاده تقدير  -

 . المنصورةجامعه  –كليه الفنون التطبيقيه  –شهاده شكر وتقدير من قسم اإلعالن  -
 

 :  المقتنيات
 مصرجمهوريه وسفارة   -  وفى وزارة الثقافة المصرية   - مقتنيات خاصه لدى العديد من األفراد داخل مصر

  ., سلطنه عمان   المتحدةفراد بدوله اإلمارات عدد من األولدي  - فى طشقند بأوزباكستان   العربية


