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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 C-V  السيرة الذاتية         
  احمد خليل محمد حسن ا.د /   :االســـــم 

 2591/ 24/ 42  تاريخ الميـالد :
 متزوج و يعول.  :الحالة االجتماعية
 جامعة المنيا  . –بكلية الفنون الجميلة  –أستاذ الدرجـة العلميـة : 

  –وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث ثم قسم التصوير  رئيس : بالكلية اإلداريةالوظائف 

 ( 4112 – 2551)  جامعة المنياب                                   
  (  4115 -4112) رجامعة قط -كلية التربية  –أستاذ بقسم التربية الفنية   :عمل 

 المؤهالت العلمية: 

....................... 

 تخصص "تصوير " –جامعة اإلسكندرية  –لفنون الجميلة باإلسكندرية بكالوريوس كلية ا     
 ( 2511)  الثاني –تقدير عام جيد جدا 

  2599  -جامعة اإلسكندرية  –ماجستير التصوير بكلية الفنون الجميلة باإلسكندرية          
 دراسة تحليلية ( . –عن موضوع ) الحركة في تصوير القرن العشرين 

 تقدير عام امتياز  – 2595 –فلورنسا بايطاليا  الفنون الجميلة لتصوير من أكاديميةدكتوراه ا 
 الدرجة الوظيفية : 
....................  

  : 2594/  24/  1            تاريخ التعين                معيد 

 : 2599/  21/  24                 "         "    مدرس مساعد 

  : 2552/  1/ 45    "                      "           مدرس 

 : 2551/  24/  45"          "                      استاذ مساعد 

  : 4112/  2/  45"          "                               استاذ 

 



 2 

  الوظائف األكاديمية
     

 إىل من كلية/جامعة املسمى الوظيفي

سبتمرب   جامعة املنيا-الفنون اجلميلة   وكيل كلية
3002  

سبتمرب 
3002 

  جامعة املنيا-الفنون اجلميلة   رئيس قسم
سبتمرب 
7991  

سبتمرب 
3002 

 
 

 األبحاث و اإلنتاج العلمي في مجال التخصص : 

 أبحاث نظرية: -أ 

...................... 

  لعلمي الخامس بكلية المؤتمر ا –وأثرها في التصوير المعاصر  الحديثةمعطيات التكنولوجيا
 .(  2554الفنون الجميلة جامعة المنيا  )ابريل 

  المؤتمر العلمي الثالث   –الجوانب الفكرية والدوافع السيكولوجية لإلبداع في التصوير الحديث
 . (2552 جامعة المنيا  )ديسمبر –كلية اآلداب 

  لة األمية البصرية في مدخل لحل مشك –تطور مفهوم القيم التشكيلية في التصوير المعاصر
 .(  2552كلية اآلداب جامعة المنيا )ديسمبر  –المؤتمر الرابع  –المستقبل 

  المؤتمر العلمي السادس بكلية  –التصوير الحديث بين الرؤية المستقبلية و متغيرات العصر
 .(  2552جامعة المنيا )ابريل  –الفنون الجميلة 

  2551التجريدية مقال بحثي: التصوير فيما بعد المرحلة . 
  2551مقال بحثي: الفنان المعاصر بين حرية التجديد و االلتزام بالتقاليد .  
  ) المؤتمر العلمي الثالث للمرأة  –الهوية العربية و فن التصوير العربي المعاصر )دراسة تحليلية

 .(  4112جامعة أسيوط )ابريل  –و البحث العلمي و التنمية في جنوب الصعيد 
 مؤتمر رسالة الفنون الجميلة في عالم  –موروث الفني في فن التصوير المصر المعاصر اثر ال

 .(  4114جامعة حلوان )ابريل  –كلية الفنون الجميلة بالقاهرة  –بال حدود 
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  المؤتمر العلمي السابع الفن  –اإلسكندرية كمصدر لإلبداع في أعمال التصوير عند سيف وانلى
 .(  4114)ابريل  –جامعة المنيا  –كلية الفنون الجميلة بالمنيا  –الثة و المدنية في األلفية الث

  4112ابريل ،مقال بحثي : معالم التجديد في فن التصوير األوروبي في اتجاهات ما بعد الحداثة   

  كلية  –أسبوع التجمع التربوي  –التعبير الفني عند األطفال بين النمو الطبيعي و التوجه التربوي
 . 4111ابريل – رجامعة  قط –التربية 

  ( اسبوع 4119دراسة تحليلية لمقرر التصوير ) ربيع  –لغة التعبير الفنى ومنهجية التدريس
 . 4111التجمع التربوى الثانى مارس

  بداع مهرجان الدوحة  –المنظر الطبيعي فى مخطوطات مدارس الفن االسالمى ... استلهام وا 
 . 4119مارس  –الثقافي 

 

 

 

 اث عملية:أبح -ب 
       ................................... 

   منشور بحث  -2552التجريد( قاعة اتيلية اإلسكندرية  -نظر في التصوير)الزمنمعرض فني م 

   بحث  -2559التجريد ( قاعة ناجى باإلسكندرية  -نظرفي التصوير)المكان معرض فني م
 منشور

 بحث منشور  -2551 اإلسكندرية ق لتذوقصراد( التجري -في التصوير)اللون  نظرفني م   معرض 
   قاعة محمد ناجى -نظر في التصوير : )تقنيات و مالمس ..رؤية تعبيرية ( معرض فني م

 ـ ) بحث منشور ( . 2551باإلسكندرية
   قاعة محمد ناجى باإلسكندرية  –نظر في التصوير : )االيبوكسي كتقنية تصويرية ( معرض فني م

 ( .ـ  ) بحث منشور 2555
   رؤية تعبيرية ( قاعة متحف محمود  –نظر في التصوير: ) مابين اللون و الملمس معرض فني م

 ـ ) بحث منشور( . 4111سعيد باإلسكندرية 
   نظر في التصوير: )الخامات المستحدثة بين التجريد و التعبير ( قاعة قصر معرض فني م

 ـ ) بحث منشور ( . 4112التذوق باإلسكندرية 
  التصوير )  مساحات تجريدية ... ورؤى تعبيريـة ( قاعـة نقابـة التشـكيلين  فينظر م فنىمعرض

 . ـ ) بحث منشور( 4111باإلسكندرية  
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   (قاعـة اتيليـه اإلسـكندرية  حـوارات تجريديـة متنوعـةمعرض فني منظر في التصـوير )- 4111 
 . )بحث منشور(

 

 الرسائل العلميةالتى تم مناقشتها  :
  ..............                                                               ............................ 

  ةلصياغة فني فى التصوير االسالمى كمثير ابداعى رسالة دكتوراه : المنظر الطبيعي – 1 

 (4002جديدة )                            

 (4002اعية فى تصوير مابعد الحداثة ) رسالة دكتوراه : التجريب بالخامات الصن – 4

 على فن التصوير فى أمريكا رسالة ماجستير : االتجاهات االوربية الحديثة وأثرها – 3 

  ( 4002) خالل النصف االول من القرن العشرين                              

 فن التصوير  رسالة دكتوراه : مفهوم الجداريات الخزفية ومدى االستفادة منها فى – 2 

 (4002) دراسة تحليلية  –الجدارى المعاصر                             

 رسالة دكتوراه : القيم التجريدية فى التصوير الجدارى بين القديم و الحديث  – 2 

 (4002)   -دراسة تحليلية                              

 (4002المصرى المعاصر )  النيل واثره فى التصوير  رسالة ماجستير:  – 2 

 دراسة  –التقنيات الحديثة واثرها فى التصوير الجدارى المعاصر   رسالة ماجستير :  - 2 

  1991 –تحليلية                                 

 دراسة ميدانية الستاد  –رسالة دكتوراه : التصوير الجدارى على المنشأة الرياضية   - 1 

 (1992) -االسماعيلية                              

 رسالة ماجستير : القيم الفنية المستحدثة فى فن التصوير المصرى المعاصر فى   - 9 

 (4004)   -النصف الثانى من القرن العشرين                               

      رسالة ماجستير :  الزجاج الملون فى العصر الرومانى والبيزنطى واثره على  - 10 

 (4004الجداريات الزجاجية الحديثة  )                                 

 

 بمصر والخارج  – االنتدابات والمشاركات العلمية

................................................................ 

 . 4114 -2552جامعة أسيوط  –التربية النوعية بأسيوط  بكلية انتدب للتدريس -



 5 

 . 2551 – 2552التربية قسم التربية الفنية جامعة المنيا  بكلية انتدب للتدريس  -  
 4112جامعـة جنـوب الـوادي  –قسم التصـوير  –الفنون الجميلة باألقصر  بكلية انتدب للتدريس  -

- 4112 . 
الليبيــة  بالجماهيريــة -جامعــة درنــة  –قســم الفنــون  –الفنــون و العمــارة   بكليــة انتدددب للتدددريس -  

2552 – 2559  
العلمـي  وذلـ  إلعـداد المحتـوى   –أستاذ زائربكلية التربية قسم التربيـة الفنيـة جامعـة )(ب ( الـيمن  -  

 . 2559للقسم 
  4111وااليطالية  سافر إلي ايطاليا للمشاركة في برنامج التبادل الثقافي بين الجامعات المصرية  -
            تـــوى العلمـــي للقســـم و تطـــوير الالئحـــة لســـنوات النقـــلعضـــو مشـــار  فـــي لجـــان إعـــداد المح  -  

 .    العليا  لدراساتاو 
 .م بالكلية و الجامعة يعضو مشار  في لجان تطوير التعل  -  
 -                       عضو مشار  في إعداد المؤتمرات العلمية و الفنية بالكليـة و الجامعـة   -  

 ( 4115 – 4112 ) جامعة قطر –قسم التربية الفنية  – التربية  أستاذ  بكلية عمل
ــاير -    ــة وفــ  المع ــة الفني ــالوريوس التربي ــة تطــوير مقــررات بك ــة  عضــو لجن ــة التربيــة   –العالمي بكلي

 .جامعة قطر
 

 : ) الخبرات التدريسية ( المقررات التي يقوم بتدريسها بالكليات الفنية

..................................................................................... 

 جامعة المنيا –مقررات كلية الفنون الجميلة  – 2
    التصوير  تكنولوجيا  –التصميم  أسس –الرسم السريع  -التصوير –لي : الرسم مالع مواد التخصص

 .التكوين الملون  –الجدارى  التصوير  - الترميم –المناظر الخارجية   –
 النقد والتذوق الفنى – تاريخ فن التخصص –تاريخ الفن العام  المواد النظرية :    

 

 : جامعة المنيا –كلية الفنون الجميلة  – مقررات الدراسات العليا

............................................................................. 

  تــاريخ  –فنــون شــعبية  –فنــون تشــكيلية نوعيــات  –: مــواد التخصــص  والــدبلوممرحلــة الماجســتير
  و نقد تشكيلي تذوق  –فن مصري قديم –أساطير –تكنولوجيا التخصص –الفنون اإلسالمية  - حضارة

 -  عضو لجنة الممتحنين   : الدكتوراه تأهيليمرحلة: 
ــاق  رســائل    ــدكتوراه و ن ــي رســائل الماجســتير و ال ــدك يقــوم باإلشــراي عل ــي للماجســتير و ال توراه ف

 .تخصص التصوير العام و التصوير الجدارى 
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 تصوير  –رسم      جامعة المنيا : –قسم التربية الفنية  –مقررات كلية التربية  -4
 : جامعة أسيوط –قسم التربية الفنية  –مقررات كلية التربية  - 2

 .أسس التصميم  –مواد التخصص العملي : الرسم و التصوير      
    تاريخ  –مهارات فنية و يدوية  –فنون الطفل و البالغين  –رية : تاريخ و تذوق الفنون المواد النظ

 _ النقد والتذوق الفنى .التربية الفنية و نظريتها                
 : جامعة أسيوط –شعبة الفنون  –مقررات كلية التربية  -2

    .ارات يدوية و فنية ) شعبة طفولة ( مه –الرسم و التصوير  :العملي  مـواد التـخصص            
 : جامعة جنوب الوادي - مقررات كلية الفنون الجميلة باألقصر  - 9

 .الرسم السريع  الرسم و التصوير –طبيعة صامتة  –: التصميم ىلممواد التخصص الع           
                                                                                                                    . النقد والتذوق الفنى -المواد النظرية : تاريخ فن التخصص               

 :جامعة قطر –قسم التربية الفنية  –مقررات كلية التربية    - 1
            فن رسـوم  -الرسم الهندسي –الرسم  –أسس الرسم  –التصوير  –مدخل تصوير               

 _ النقد والتذوق الفنى.المقررات النظرية : تاريخ الفن المعاصر  الكتاب          
 

 المـهـام اإلدارية:

..................... 

  2594عضو مؤسس لكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا  منذ إنشائها  .  
  ( 2559( ) 2552 - 2554اشري علي قسم التصوير أعوام – )2551 . 
  (  2552 -2552) سيوط عام ا جامعة بكلية التربية الفنية –اشري علي قسم التربية الفنية. 
  ( 4112 - 2551جامعة المنيا )  –رئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة .    
 ( 4112 - 4112جامعة المنيا ) –البحوث  و وكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا. 
 (  4112 - 4111ين التشكيلين باإلسكندرية )اننوكيل نقابة الف 

  عضو مؤسس لمجلس هيئة التدريس االول ـ بجامعة قطر 

           

 جامعة المنيا:  -كلية الفنون  -أعمال الكـنترول والمراقبـة 

...................................................................... 

   ( 4112  ـ  2552المراقبة منذ عام ) يشار  في أعمال الكنترول و 
  ( 2559 – 2551رئس كنترول الفرقة الثالثة  ) 
  ( 4111 – 25559رئيس كنترول الدراسات العليا  ) 
  ( 4111 – 2555رئيس كنترول الفرقة األولي  ) 
 ( 4112 – 4112رئيس كنترول الفرقة الثالثة  ) 
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 ( 4112 – 4114رئيس كنترول الدراسات العليا )  

 (4112 يس عام لجان امتحانات البكالوريوس )رئ 

 
 _جامعة المنياـاألنشطة الـتي قــام بها داخــل كلية الفنون 

  جامعة قطر: –_قسم التربية الفنية  ـوكلية التربية  

............................................................... 

 

 ( 2552 – 2552 – 2554رائد اللجنة الرياضية ألعوام  ) 
 ( 2559 – 2551 – 2551رائد اللجنة الثقافية ألعوام  ) 
  مقرر اللجنة الفنية لمعارض الطالب و أعضاء هيئة التدريس 
 (  4119/ 4112رئيس لجنة النشاط الطالبي بقسم التربية الفنية جامعة قطر ) 

  4119جامعة قطر  يةبقسم التربية الفنية كلية الترب–رئيس لجنة األدوات والخامات والتجهيزات) 
  4111 -جامعة قطر –كلية التربية  –رئيس لجنة المعارض بقسم التربية الفنية 

  (4119 – 4111كلية التربية جامعة قطر) –رئيس لجنة االنشطة الطالبية بقسم التربية الفنية  

  (4115 - 4111عضو لجنة اعضاء هيئة التدريس بجامعة قطر   ) 

 ( 4115/  4119) جامعة قطر  –بقسم التربية الفنية  –ية والمعارض لجنة االنشطة الطالب سرئي 

   

   األنشطة الفنيـة علي المستوى العـام و الخـاص:

............................................................ 

 

  لخاصـة و الجماعيــة اوحتـى اآلن مــن خـالل المعــارض  2512يشـار  فــي الحركـة الفنيــة منـذ عــام
 أقام اثني عشر معرضا خاصا بمصر و ايطاليا .كما  - صر و الخارجبم

  (4114 – 2552 )أقام عدة معارض لطلبة كلية الفنون الجميلة بالمنيا )معارض التجارب الطالبية  

  ( 4119المسـتقبل.... معارض فنية لطالبات التربيـة الفنيـة بجامعـة قطـر ) قطرالتـراث  خمسةأقام  
روائـع مـن  -(  4)  معـرض جـوالال_  4111روائـع مـن الفـن االسـالمى  ( 2معرض جـوال ) ال -

في اتجاهات مابعـد  –( خامات فقيرة ... تشكيل غنى  2معرض جوال ) ال –  4111الفن العالمي 
  4115قطر .... الطري  الى المستقبل   -( 2المعرض الجوال )  – 4119 الحداثة فى الفن

 لفنيــة بــالمراكز الثقافيــة والبــرامج الفنيــة باإلذاعــة و التليفزيــون قــام بقلقــاء العديــد مــن المحاضــرات ا
كمــا نشــرة أعمالــه  فــي العديــد مــن الكتــب والنشــرات الفنيــة ومجــالت الفنــون التشــكيلية  المصــري .

 في رسائل الماجستير والدكيوراة . ةاألبحاث العلمية الفني  وكذل
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  المـؤتمرات العلميــة التـي أقيمــت  فــيحصـل علـي العديــد مـن الجــوائز والميـداليات وشــهادات التقـدير
  -كليــة التربيــة جامعــة قطــر –وزارة الثقافــة  –جامعــة المنيــا   -جامعــة أســيوط -)جامعــة حلــوان 

 الجمعية القطرية للفنون التشكيلية ( .

 ارجبمصر و الخ والخاصة له العديد من المقتنيات العامة 
 . عضو جماعة الفنانين و الكتاب باتيلية القاهرة واإلسكندرية 
  .عضو جماعة محبي الفنون الجميلة بالقاهرة 

  عضو الجمعية القطرية للفنون التشكيلية 

  2552باليابان   -سابورو –شار  بأعماله فى بينالي الحفر   

   4119بينالي طهران الدولي للتصوير شار  بأعماله فى 

 4119قطر  –عام الثامن عشر  للفنون التشكيلية الدوحة المعرض ال 
 4111  - بالدوحة نادي الجسر  (حب مصر ) معرض في 

  4111جامعة قطر –معرض الملتقى األول للفنون التشكيلية 

  محاضرة عن " النقد التشكيلى واثره فى اثراء الحركة التشكيلية القطرية 

 4111-بمركز ابداع الفتاه  –لثانى وذل  من خالل فعاليات صالون الشباب ا    

  4111 -السيتى سنتر–بالدوحة  –المعرض العام العشرون للفنون التشكيلية 

  4111 –بجامعة قطر  –معرض المقيمين والقطرين 

 
 
 بجامعة قطر     –المشاركات التى قمت بها فى قسم التربية الفنية    

 

االستاذ  –الدكتور / احمد خليل محمد بان االستاذ   -جامعة قطر  – تفيد كلية التربية

كان مشارك فى االعمال االتية خالل فترة عمله بالكلية  من   –بقسم التربية الفنية 

 : 4009وحتى  4002

 

  المقررات التى قام بتدريسها بقسم التربية الفنية :

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

 مقرر مدخل التصوير  -

 تصوير مقرر ال -

 مقرر اسس الرسم  -

 مقرر الرسم  -

 مقرر جماليات الخط العربى  -

 مقرر فن رسوم الكتاب  -



 9 

 مقرر تاريخ الفن المعاصر  -

 مقرر المشروع الفنى       -

    
 

 القسم ( –الكلية  –عضوية اللجان ) الجامعة   

  المعارض الطالبية 
------------------- 

 

 والخامات المتنوعة (  من خالل نشاط  معارض فنية فى ) التصوير خمس تم تقديم

وقد قمت باعدادها واالشراف عليها وعرضها بساحات كليات الجامعة   -الطالبات بالقسم 

بنات ( .. وقد عرفت هذه المعارض باسم " المعرض  –وقاعات االنشطة الطالبية ) بنين 

وكانت على  –معة الجوال"  وهى تهدف الى نشر الثقافة الفنية والبصرية لدى طالب الجا

 النحوالتالى :

 

                   ( 4002)        معرض  ) قطر ... التراث والمستقبل (    - 1

 ( 4002معرض   )  روائع من الفن االسالمى (        )   - 4

                     ( 4002)      (      معرض  ) روائع من الفن العالمى    - 3

                (4001 )  ات فقيرة ... تشكيل غنى (  معرض  ) خام   - 2
 ( 4009معرض     ) قطر ... الصعود الى المستقبل  (        )    - 2

طبيعة  الجهــــة ةــــة أو المهمـــــاللجن
 المشاركة

 التاريخ
 *إلى من

/62/8 عضو جامعة قطر جلس اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ـ م
002 

62/2 

/6002 

ـ     اللجل    ة التلبيمي    ة       بو  التجم      
 الراب التربوى 

/62/8 عضو كلية التربية
002 

2/2/002 

  6002 عضو كلية التربية لجلة ا عالم وا تصال -

 6008 6002 عضو  كلية التربية  ـ لجلة البحث العلمى  

 6002 6008 رئيس ق م التربية الفلية ا لشطة الطالبية والمعارض ة ـ لجل

    6002 6007 عضو ق م التربية الفلية لجلة اعداد الجدول الدرا ى بالق م ـ 

 62/2/02 6008 رئيس ق م التربية الفلية  ـ لجلة ملتقى الفلون التشكيلية الثالث 

ـ   لجل  ة المقتلي  اي الفلي  ة لمع  رض ال   ط 
    العربى 

المجل      س ا عل      ى 
 للثقافة والفلون 

/1/2 عضو
6008 

               

      6008  6002 عضو  جامعة قطر  ـ لجلة تجميل ممراي الجامعة 

لجل   ة اع   داد المحت   وى العلم   ى  -
 التربية الفليةلبكالوريوس 

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

             ت بالكليةلجنة المكتبا          

ق  م  –كلية التربية 
 التربية الفلية 

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

 كلية التربية

 عضو 
 

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

 مقرر

6002  

 

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

6008 

6008 
 

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

6002 



 11 

 

 ابحاث   -معارض شخصية    
--------------------------------------------------------------------------------      

 

 

 بيعي في مخطوطات مدارس الفن االسالمى ... استلهام و إبداعبحث منشور " المنظر الط  - 1

 .4001 –مهرجان الدوحة الثقافي السابع  –المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث       

 معرض " مساحات تجريدية ورؤى تعبيرية " قاعة نقابة الفنانيين التشكيليين   - 4

 ( . ) بحث فنى منشور  4002  -باالسكندرية       

 ) بحث فنى منشور( -4002معرض " حوارات تجريدية متنوعة "  اتيليه االسكندرية     -3

 4002 –نحو تدريس متميز  -بحث تم عرضه فى فعاليات اسبوع التجمع التربوى الثانى  - 2

 دراسة تحليلية لمقرر التصوير      –عنوان البحث " لغة التعبير الفنى ومنهجية التدريس       

 

 

 

 ) خدمة المجتمع (العامة االنشطة     
           ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 المشاركة فى المعارض الجماعية :  - 1
 الجمعية القطرية للفنون التشكيلية  . – 4002اكتوبر  –المعرض العام العشرون    -   

 المكتب   –) نخبة من الفنانين القطرين والمصرين (   - 4002  -ى حب مصر معرض ف   -   

 بالدوحة . –الثقافى المصرى بسفارة جمهورية مصر العربية بمشاركة نادى الجسرة       

 جامعة  قطر . –بقاعة النشاط الفنى بنين  –معرض الفنانيين  القطرين والمقيمين    -  

 بمدرسة الوجبة االبتدائية  –مرأة " لمدرسات التربية الفنية افتتاح معرض"  صمود ا   -  

 المستقلة للبنات .      

 

 تحكيم مسابقات :  - 4

--------------------- 
 عضو لجنة التحكيم لمسابقة " التعمير " والذى اقامها المكتب الثقافى المصرى بالدوحه        -   

 ك يبهرنى ياقطر يا وطنى الثانى " والذى اقامها عضو لجنة التحكيم لمسابقة " جمال   -   

 المكتب الثقافى المصرى بالدوحه .        

 

    الندوات الخارجية   - 3 

ودوره فى اثراء الحركة التشكيلية القطرية " من خالل   "الندوات النقد التشكيلى  ندوة بعنوان "   -

 مركز ابداع الفتاة  – 4002الثقافية المصاحبة لصالون الشباب الثانى " 

 المشاركة والحضور فى الندوات والمعارض الفنية التى تقام بالدوحة .   -   

 4001 –اسبوع التجمع التربوى الثالث  –كلية التربية  –ندوة التدريس المتميز   -   

  () خدمة الجامعة سادسا : ورش العمل والدورات التدريبية 
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 الموضــــــــــو 

 اللو 
 

 تمرمؤ .1
 لدوة .6
دورة .  2

 تدريبية
 ورشة عمل .2

 التاريخ

 طبيعة
 المشاركة

 

 مل ق .1
 رئيس جل ة .6
 محاضر .2
 . مشارك2

الجهة 
 المكـــان الملبمة

والخامات ـ التعرف على االدوات 

 المناسبة للطفل

/42/9 ورشة عمل

4002  

 مبنى البدع كلية التربية  محاضر 

/41/9 ورشة عمل                  للطفل            ـ انشطة فنية

4002 

 مبنى البدع كلية التربية  محاضر

ـ ـ اسبوع التجمع التربوى الثانى 

                نحو تدريس متميز 

  30 ــ40 مؤتمر

 02مارس

كلية التربية  كلية التربية  محاضر 

  442/قاعة 

  42ـ 42 مؤتمر        ـ اسبوع التجمع التربوى الثالث 

 سمار

 

 كلية التربية كلية التربية  مشارك 

ـ الندوات التى تعقد بالمراكز 

 الثقافية بالدوحة 

طوال  ندوات

 العام 

 ابداع الفتايات مشارك 

  نادى الجسرة 

 الدوحة

 ـ نحو معيار موضوعى للفن

 التشكيلى 

 مارس42 ورشة عمل

4002 

 كلية التربية  كلية التربية  مشارك 

مارس 42 ورشة عمل تدريس متميز   ـ التفكر: خطوة نحو

4002 

 كلية التربية كلية التربية  مشارك 

مارس42 ورشة عمل مهارة المعلومات ـ 

4002 

 كلية التربية كلية التربية مشارك

: ـ الممارسات الجيدة الستخدام 

power point 

ربيع  ورشة عمل 

4002 

مكتب التنمية  مشارك 

 المهنية وتطوير 

مركز خدمات 

 يات المعلومات وتقن

تنمية مهارات ـ استراتيجيات 

 التفكير وحل المشكالت 

ربيع  ورشة عمل

4002 

مكتب التنمية  مشارك

 المهنية وتطوير

مركزخدمة وتقنيات 

 المعلومات  

 9ــ   2 ورشة عمل  phto shopـ 

مارس

002 

قسم التربية  مشارك

 الفنية 

مبنى القسم 

 الجديد 

ية ضمان جودة مخرجات العملـ 

 التعليمية بالجامعة

/2/4 ورشة عمل 

4002 

مكتب التقييم  مشارك

 االكاديمى 

قاعة المؤتمرات 

 بمبنى الجامعة 

                        

  

 

 

    

 التكريم وسابعا : شهادات المشاركة   
---------------------------------------------------------------------------------  

 
 امعة قطر ج -

 كلية التربية  -

 السفاررة المصرية بقطر  -
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 الجمعية القطرية للفنون التشكيلية    -

 4001مهرجان الدوحة الثقافى السابع   -خطاب شكر للمشاركة      -     

 

 ) خارج الجامعة (عضوية اللجان        
       ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث                         لجنة  المقتنيات  -

 الجمعية القطرية للفنون التشكيلية                                    لجنة  تحكيم ومقتنيات  -

 لجنة مقتنيات            مهرجان الدوحه للفنون االسالميه  -الفنون البصرية     -     

 

 

 

 

 
 
 

 أحمد خليل /د أ. ... السيرة الفنية

 
 ولد باإلسكندرية  :0591
 قسم التصوير  –: تخرج في كلية الفنون الجميلة باإلسكندرية 2511
 : عضو جماعة الفنانين والكتاب بأتيلية اإلسكندرية2511
 بالمنيا –: عضو مؤسس لكلية الفنون الجميلة 2594
 صل على ماجستير التصوير من كلية الفنون الجميلة باإلسكندرية: ح2599
 إيطاليا –: حصل على الدكتوراه من أكاديمية الفنون بفلورنسا 2595
 جامعة المنيا  –: رئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة  2552
 : عضو جماعة الفنانين والكتاب بالقاهرة2552
 رة:عضو جمعية محبي الفنون بالقاه2551
 : وكيل نقابة الفنانين باإلسكندرية4111
 بجامعة المنيا – والبحوث للدراسات العليا–: وكيل كلية الفنون الجميلة 4112
 باإلسكندرية –: رئيس لجنة الفنون التشكيلية بنادي سموحة الرياضي 4112
 جامعة قطر   –: أستاذ التصوير بقسم التربية الفنية 4112

 
 المعارض الجماعية:

....................... 

 يشار  في الحركة الفنية بمصر والخارج من بداية السبعينيات
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 : معرض جماعي بقصر ثقافة األنفوشي باإلسكندرية2512
 : معرض جماعي بقصر ثقافة الحرية باإلسكندرية2512
 : معرض صالون الشتاء األول" بمتحف حسين صبحي" باإلسكندرية2591
 ف وانلي" بقصر الحرية باإلسكندرية: معرض ومسابقة " سي2592
 متحف " حسين صبحي " باإلسكندرية  –: معرض وصالون الربيع 2592
 : معرض ومسابقة " األنقوشي بريشة فنان" قصر الحرية باإلسكندرية2594
 متحف قصر الحرية –: معرض الفنانين التشكيلين بمديرية الثقافة 2594
 اعة إخناتون " بالقاهرة: معرض ومسابقة " حافظ وشوقي " ق2592
 : معرض) فنانو اإلسكندرية( قاعة األخوين وانلي بقصرالحرية 2592
يطاليا 2551  أتيلية اإلسكندرية –: معرض مصر وا 
 قاعة النيل بالقاهرة –: معرض جمعية خريجي الفنون الجميلة 2554
 : معرض " العطاء" قاعة إخناتون بالقاهرة2552
 غرافي بأتيلية اإلسكندرية: معرض التصوير الفوتو 2559
 قطر -قاعة الدوحة -: المعرض العام الثامن عشر فبراير4119
 : معرض فى) حب مصر( قاعة نادي الحسرة ـ قطر 4111
 قطر –الستى سنتر  –قاعة  –: المعرض العام العشرون 4111

 
 بمصر  معارض محلية دورية

................................ 

 

 العام للفنون التشكيلية بالقاهرة  : المعرض2594-4112
 بالمنيا –: معرض أعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة 2592-2552
 : صالون الخريف بقصر التذوق باإلسكندرية  4114 -2552
 االسكندرية  –متحف حسين صبحى  –: صالون الربيع 2552 -2591
  : معرض ومسابقة األعمال الصغيرة بالقاهرة4111 -2552

 
 دولية   معارض جماعية 

............................ 

 

 : معرض شباب " ليفورنوا" بايطاليا2591
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 : معرض بمدينة " سان كاشانوا" بايطاليا2591
 : بينالي " سابوروا" للحفر باليابان2552
 : بينالي "طهران الدولي للتصوير " إيران 4119

 
 
 

 المعارض الخاصة بمصر 

........................... 

 

 : قاعة " محمد ناجي " قصر ثقافة األنفوشي باإلسكندرية2592
 :جاليري " فكر وفن" معهد جوته باإلسكندرية2552
 :قاعة  "األتيلية " باإلسكندرية2552
 باإلسكندرية-: قاعة " قصر التذوق"2559
 باإلسكندرية  –: قاعة" قصر التذوق" 2551
 كندريةباإلس-: قاعة " محمد ناجي" 2551
 باإلسكندرية -: قاعة " محمد ناجي " 2555
 باإلسكندرية -: متحف " محمود سعيد" 4111
 : قاعة قصر التذوق باإلسكندرية4114
 باإلسكندرية –: قاعة نقابة الفنانين التشكيلين 4111
 : قاعة " اتليه "  باإلسكندرية4111

 المعارض الخاصة الخارجية 

.................................. 

 ايطاليا –: قاعة " جماعة دوناتيلو" فلورنسا 2599
 ايطاليا-:جاليري " تيوريما" فلورنسا2599

 
 المقتنيات العامة والخاصة 

............................. 

 

 المتحف الحربي بالقاهرة
 البن  األهلي المصري باإلسكندرية

 القاهرة –متحف الفن الحديث 
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 ة بالمنيامتحف كلية الفنون الجميل
 متحف كلية الفنون الجميلة باإلسكندرية

 مبنى جريدة األهرام بالقاهرة
 مقتنيات لدى أفراد بمصر والخارج

 
 الجوائز وشهادات التقدير 

........................... 

 

 : جائزة " سيف وانلي " الذهبية في التصوير 2592
 : جائزة األنفوشي بريشة فنان 2594

داليات من خالل المشاركة في المعارض القومية التي يقيمها المركز القومي شهادات تقدير ومي -
 . ووزارة الثقافة

شهادات تقدير وميداليات من خالل المشاركة في المؤتمرات الفنية والمعارض التي تقيمها كلية  -
  .الفنون الجميلة بالمنيا 

تربوي السنوي لكلية التربية شهادات تقدير وميداليات من خالل المشاركة فى أسبوع التجمع ال -
والجمعية بجامعة قطر وكذل  للمشاركة فى المعارض التى تقيمها السفارة المصرية بقطر  –

 القطرية للفنون التشكيلية.
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   العنوان بجمهورية مصر العربية:

           
 /جامعة المنيا الفنون الجميلةبكلية  /تاذ الرسم والتصويرأس/ احمد خليل محمد أ. د /

 فاكس  تليفون +    1826622189      :   العمل 
 6662265      :   منزل 

    1088869119موبيل   :    
 
 

  : بريد الكتروني    
  ................. 

                hahmad77@yahoo.com 
 


