
 

 

 سيرة ذاتية                                                             

 هشام محمد حسن الجباس                                        

 

 البيانات الشخصة

 هشام الجباس                       :         أسم الشهرة  

 بيريةفنون تع -ديكورقسم ال       :    التخصص       

 .3663/ 6/3                         :       تاريخ الميالد

  .ع.م.ج -  .القاهرة -الظاهر      :        محل الميالد 

                                    hesham.elgabbas@mu.edu.eg:   البريد اإللكترونى

 10   13113033110           :     تليفون            
 

 :   لعلميةاراحل الم
 . 3606عام   -جامعة حلوان    -قسم الديكور      - كلية الفنون الجميلة       بكالوريوس -
 . 3666عام   -جامعة حلوان  -فنون تعبيرية   –قسم الديكور  - ماجستير الفنون الجميلة  -
 .0112عام   -جامعة المنيا  –فنون تعبيرية   –ور ـديك –الفنون الجميلة فة ـفلس ةدكتورا -
 .0133عام   -جامعة المنيا   – الفنون الجميلة  -ديكور  -المساعد تعبيريةالفنون أستاذ ال -
 

 المراحل الوظيفية بالجامعة
 . جامعة المنيا –الفنون الجميلة  كلية -قسم الديكور معيد ب                                      -
 .جامعة المنيا  –الفنون الجميلة  بكلية -----درس مساعدم                                      -
 .الديكورقسم  -جامعةالمنيا  - الفنون الجميلة مدرس بكلية                                      -
 ..         ..      ..       ..      ..       .    -أستاذ مساعد                                       -
 .المدير التنفيذى لوحدة إدارة الجودة بكلية الفنون الجميلة                                      -
 مملكة البحرين  -دابكلية اآل– العلوم التطبيقيةأستاذ مشارك                                               -
 . جامعة المنيا –الجميلة الفنون  كلية  -رئيس قسم الديكور                                               -
            :  دراسات خاصة           

 3602-3600عام -------------------  رؤوف عبد المجيد  .دراسات حرة باتيلية الفنان دـ            
 3601عام    ----------------------------------   دبلومة نقد فنى بالمعهد العالى لسينما ـ            

 0112   ----------------------------------------    العديد من الندوات والورش بالكليةـ            
 0133:  0112  --------------------ة قدرات هيئة التدريس  خاصة بتنميدورة  36ـ عدد            
 

 :بتدريسها  المقررات التي قام 
 .جامعة المنيا -ف ج ديكور  –األعدادىالفرقة  -__________ ـى قاط الهندســاإلس -
 .---------------------والثانية الفرقة األولى  - __________ المنظور المعمارى -
 .------------------------------------------- __________ـــاء نـات البـــــخام -
 .-----------------------------الفرقة الثانية     __________  تكنولوجيا الديكور -
 ------------------------------------------  __________التحليلية  دراسات ال -
 .------------ق العمارة  -ف ج   -----------    _________   المنظور المعمارى -
 .-----------ديكور     –الفرقة الثالثة   ف ج      __________ـاءة يرا وإضــــكام -
 -----------------------------الفرقة الرابعة  __________   يت  ــكيذ وماـــــتنف -
 -(البكالوريوس )والرابعة   الفرقة األولى والثانية    __________ــــــــــــميملت  تص -

 : االنتدابات و المشاركات العلمية
 ( ريب بصرى تد  -ل ومنظور ظ) بر التدريس بمعهد التكنولوجيا العالى  فرع السادس من أكتو -
 (تصميمات  –طرز العمارة واألثاث) ديكور -قسم علوم المسرح  –كلية األداب -جامعة حلوان"  -



 .وزارة الثقافة   –( مطروح -البحيرة  -االسكندرية)تقييم ألزياء فرق الفنون الشعبية بمحافظات   -
 اقسام التصوير ،  النحت ، الجرافيك و الرسوم  لتدريس مادة المنظورة  انتداب داخلى بذات الكلي -

 الثقافية المؤلفات و األنشطة
 (.3666  رسالة ماجستير جامعة حلوان) --------والجمالية فى الديكور المسرحىالقيم الوظيفية  -
 (0112)  كتوراةبحث  - المعاصرةالعروض المسرحية  المسرح األسود ومعالجاته التشكيلية فى -
 (0111)   -------بحث عملى -التصميم للطفل بين الصياغات اللحنية والتشكيل بالمسرح الغنائى -
 (.0110) بحث منشور  ف ج   حلوان    -------------فى دراما السيرك المعاصردور التشكيل  -
 (0116)   -بحث عملى-----------------أثر الخامات بالصياغات التشكيلية للعرض اإلحتفالى  -
  (0131)  -بحث عملى  ---------------------------------  لغة الصورة بين اإلبداع و التعبير -
  (0133)   -بحث نظرى-------- لغة اآلداء التعبيرى فى الخطاب المسرحى المصرى المعاصر -
 (0131)  -بحث عملى   --------- الرؤية التشكيلية لزى الفيلم التاريخى بين التصميم والتأصيل -

 .بها و االسهامات العامة المهام الفنية التى كلف
 3600 -01-------------------------   .المادة الدعائية لشركة دياب الزراعية تصميم وطباعة  -
 3663 -01 ------------------------- لفة العاب الكمبيوتر شركة  صخر  أغ "       "           -
    من المناهجلإلعداد الرقمى للعديد ( وشرائط كاست كتب)أغلفة وإخراج وطباعةتصميم  -

 3663 -61 --------------------------------شركة بيكو  الدراسية لمختلف المراحل التعليمية 
     (العاشر من رمضان)الخشبيةلشركة انترناشونال لصناعات ( أثاث)تصميم العديد من المنتجات  -
 3666 –3660  --------------ل األعداد التقنى  كة ومسؤومدير للمصنع ثم منسق عام الشرو . 
  0111جمعية احمد عرابى القاهرة( مها سالم/ ا)وتوسيع وإضافة، لفيال "    "      "      "      "  -
   0111 ------ (االسكندرية)معالجات تشكيلية وتنفيذ تصميمات قاعة كبار الزوار مطار النزهة   -
 0113   --------------------------الشروق ( ماى فير)ة  فيالت تعدد ساعمال تنفيذ النجارة ل  -
 0110 ----تصميم وتنفيذ اعمال العمارة الداخلية ومعالجة الواجهات لمستشفى الصفا بالغردقة   -
 0110   (    م فوزى ابو شال)ن الجزيرة  معالجات تشكلية لفرش الجناح الملكى بفندق شيراتو  -
.     . والمؤهلة لتمثيل مصر دوليا بقطاع وسط و -تشكيليا -الفرق الشعبية  إعادة صياغة لعروض -

وذلك فى ( مطروح فنون شعبية  ؛ سيوة فنون تلقائية، الحرية ، األنفوشى ، البحيرة )غرب الدلتا.  
  0111   --------------------زارة الثقافة  عام  و –إطار تنمية أنشطة هيئة قصور الثقافة  .    .
    .قصر )صميم وتنفيذ مالبس الفرقة القومية لغناء األطفال بورش أزياء دار األوبرا المصرية ت -
 0111   --------------------------------------------  الجمعيات الثقافية   عام( ثقافة الجيزة  .
  0110  المنيا عامج  –تصميم وتنفيذ عربة زهور بإحتفاالت كلية الفنون الجميلة بيوبيلها الفضى  -

 الفنية المقتنيات

  تصميم وتنفيذ                       0116      (الدقى)بنك فيصل االسالمى ( جداريات)مقتنيات   -
 "      "                           0112         (التحرير) نادى السيارات ( جداريات)مقتنيات   -
 "     "                           0113  نادى الرحاب  مبنى كبار الزوار( جداريات)مقتنيات   -
 تنفيذ تصميم و                      0113      األقصر ( queen)فندق عائم ( جداريات)مقتنيات  -
 (الشروق -منطقة المريوطية) العديد من اعمال العمارة الداخلية والتشطيب لفيالت  -

  المعارض

  0131: 0111              الزمالك ( ميت ريحان)أإلشتراك بالمعرض السنوى لألثاث بجالرى   -

 0131:  0111      الزمالك      ( كرفان سراى) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -

 0131المنيا    /قاعة عبد السالم الشريف ( عزازيل)معرض فنى لتصميم أزياء رواية   -

 0131_________________    __( يوتوبيا )  ____________________  -


