
 
 
 

 صورة شخصية

 
 
 ية الفنون الجميلةلك

 2680تليفاكس:    

 الذاتيةيرة ـــــــــــالس
                                             : أوال : البيانات الشخصية

 أستاذ دكتور محمود عبد الحليم الغايش  : مــــاالس 
 : 12/3/291 تاريخ الميالد 
 شارع نصر احمد زكي  21 : وانـــالعن 
 2221419339     234343431 : ونـــالتليف  
 البريد االلكتروني  :   
 : التصوير  التخصص الدقيق 

 

 : ) األحدث أوال(ثانيا: الدرجات العلمية وتاريخ الحصول عليها والجهة المانحة  

 

الدرجـــــة 
 العلمية

 عنوان الرسالة التخصص
سنة 

الحصول 
 على الدرجة

 الجامعة الكلية ـ المعهد

 االسكندرية كلية الفنون الجميلة  2944 2944قسم التصوير ســنة  بكالوريوس
 االسكندرية كلية الفنون الجميلة  2949يونيو  السنة التمهيدية للماجستير  دبلومة

 االسكندرية كلية الفنون الجميلة  2933 العنصر البشري في التصوير عبر العصور  الماجستير 
 االسكندرية كلية الفنون الجميلة  2939 اصرة للعناصر الطبيعيةالرؤية التشكيلية المع دكتوراه 

 االسكندرية كلية الفنون الجميلة  2933 ابحاث مؤتمرات خاصة بالتخصص أستاذ مساعد
 االسكندرية كلية الفنون الجميلة  32/3/1223 أبحاث مؤتمرات خاصة بالتخصص  استاذ دكتور 

 
 :ال ( ثالثا : التدرج الوظيفي ) األحدث أو

 

 مدة الخبرة الوظيفة جهة العمل
 32/3/1223 استاذ بكلية الفنون الجميلة  جامعة المنيا 
 11/2/1221 استاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا 
 19/9/2991 مدرس بكلية الفنون الجميلة  جامعة المنيا 
 32/3/2933 مدرس مساعد بكلية الفنون الجميلة  جامعة المنيا 
 11/4/2933 معيد بكلية الفنون الجميلة  جامعة المنيا 

 1/22/2932 رسام بقسم التشريح  جامعة االسكندرية 
 3/9/2932 رسام قثالثا ) الوظائف التخصصية ( جامعة االسكندرية 

  12/3/2932 التعيين بهيئة االثار المصرية  مصلحة األثار بالقاهرة 

 وحــــــدة توكيــــــــد الجــــــودة
Email : Qaap2 Fine arts @yahoo.com 

 313ت داخلي : 



 لمجالت والدوريات . األحدث أوال :نشورة بارابعا : األبحاث العلمية الم
 

 جهة النشر المجلة أو الدورية تاريخ النشر عنوان البحث

 جامعة المنيا  مجلة محكمة كلية اآلداب المنيا  1222يناير  تكنولوجيا التصوير الزيتي 
 

 
 خامسا : األبحاث العلمية المنشورة في المؤتمرات والندوات . األحدث أوال : 

 ن البحثعنوا
تاريخ 
 النشر

 اسم الندوة 
 أو المؤتمر

 مكان المؤتمر
 نوع المشاركة

) بحث ـ بوستر 
 ـ حضور (

الوســــــائي الجديــــــدة فــــــي صــــــيا ة 
 الفني المعاصر

ابريل  32
1224 

مؤتمر الدولي 
 بحث كلية فنون اسكندرية الثالث

الحفــــــــاه علــــــــ  الهويــــــــة اللغويــــــــة 
 والثقافة 

ابريل  11
1224  

مؤتمر الدولي 
 بحث كلية االلسن المنيا رابع ال

ديسمبر  مفاهيم االبداع في فن التصوير 
1223  

ندوة دور 
 بحث بجامعة المنيا الجامعة

اعــــــــداد عاــــــــو هيئــــــــة التــــــــدريس 
 الفنون والعمارة 

 بحث كلية فنون القاهرة المؤتمر الرابع  1223ابريل 

ابع المؤتمر الس  1221ابريل  الفن والحديثه في االلفية الثالثة 
 بحث كلية فنون المنيا الفنون المنيا 

مجلة كلية  1222يناير  تكنولوجيا التصوير الزيتي 
 بحث مجلة العلوم االنسانية االداب بالمنيا 

الجماعــات الفنيــة وأثرهــا فــي الفــن 
 المصري 

اللجنة العلمية  1222
 بحث للترثيات القاهرة الدائمة 

التصوير المصري المعاصـر بـين 
 والمحلية  العالمية

اللجنة العلمية  2999
 بحث للترقيات بالقاهرة الدائمة 

خطــــــــة مهمــــــــة علميــــــــة اليطاليــــــــا 
 المنظر الطبيعي 

المكتب الثقافي  2994
 بحث ايطاليا االيطالي 

اكتوبر   12الفن والثقافة وآفاق القرن 
2991 

 بحث كلية فنون اسكندرية المؤتمر األول 

 بحث كلية فنون المنيا المتمر السادس   2994ابريل  الفن وتحديات العصر 
اكتوبر  الفنون الشعبية والتراث 

2993 
كلية التربية الرياايات  المؤتمر األول 

 بحث بنات اسكندرية

ـــــــــــــــوم  ـــــــــــــــون والعل دور االدب والفن
 االنسانية 

ديسمبر  12
2993  

مؤتمر العلمي 
 بحث كلية االداب بالمنيا الرابع 

العمليـــــــــــة االبداعيـــــــــــة فـــــــــــي فـــــــــــن 
 التصوير 

ديسمبر  21
2991  

مهرجان طه 
 بحث كلية االداب بالمنيا حسين 



 سادسا : المعارض . األحدث أوال : 

 اسم المعرض
تاريخ 
 المعرض

 مكان المعرض

 المحتويات
) األعمال 

المعروضة ـ 
 ارفاق صور (

  قصرة ثقافة االنفوشي  1224مارس  صور  من الطبيعة 
  القنصلية اليونانية باالسكندرية  1224راير فب بورتريهات طبيعية في مصر 

  قصر سيدي جابر  1223ديسمبر  بين الواقع والخيال 
  قصر ثقافة االنفوشي  1222يونيو  استلهام التراث في تصوير المنظر الطبيعي 

  متحف محمود سعيد  2999اكتوبر  حماوالت تأثيرية في تصوير المنظر 
  قصر التذوق باالسكندرية  2999يونيو  يعي الاوء والظل في المنظر الطب

  مدينة فوجية بايطاليا  2993مايو  طبيعة روما الجميلة في عيون المصريين 
  االكاديمية المصرية روما   2993ابريل  آثار روما االيطالية 
  متحف محمود سعيد  2994سبتمبر  الطبيعية المصرية 

  قاعة المعرض كلية فنون المنيا  2994مايو  المنظر الطبيعي لعروس الصعيد 
  قصر التذوق في االسكندرية  2993نوفمبر  الطبيعية االسكندرية 

  اتيلية اسكندرية   2994يونيو  معرض شامل ألعمال الفنان 
 

 سابعا : االشراف على الرسائل العلمية . األحدث أوال :

الدرجة  اسم الباحث 
 العلمية

تاريخ  تسجيلتاريخ ال عنوان الرسالة
 المناقشة

السمات الفنية المميزة ألعمال  ماجستير هشام عبد العزيز خليل أحمد
 ويليام تيرنر و حسني البناني

 دراسة تحليلية -

1223  

جماليات العمل الفني عند  ماجستير  أشرف عبد الفتاح أبو الوفا 
 المصور مصطف  الفقي 

1223  

الجداري و دوره في التصوير  ماجستير  هانم صبره حفظي 
إيجاد معالجات تشكيلية لمدنية 

 المنيا الجديدة 

1221  

الهوية العربية لفن التصوير في  ماجستير  هبه عل  حسن
 ظل التيارات الفنية الحديثة 

1224  

اآللة كعنصر تشكيلي في  ماجستير أشرف أحمد عبد الحفيظ 
 التصوير المعاصر 

1224  



التعبير الحركي كقيمة تشكيلية في  ير ماجست الشيماء ماهر أنور 
التصوير الجداري خالل القرن 

 دراسة تحليلية  –العشرين 

1224  

المنظر الطبيعي في التصوير  دكتوراه أحمد عل  حيدق
اإلسالمي كمثير إبداعي لصيا ة 

 فنية جديدة

1224  

 
 مناقشة رسائل علمية . األحدث أوال : 

 تاريخ المناقشة تاريخ التسجيل ان الرسالةعنو الدرجة العلمية اسم الباحث

المعتز باهلل كمال 
 محروس

االتجاهات األوروبية  ماجستير
الحديثة و أثرها عل  

فن التصوير في 
أمريكا خالل النصف 

األول من القرن 
 العشرين 

 1224 

أثر الفكر االجتماعي  دكتوراه هالة محمد عالم 
المستحدث عل  
تطور المنظر 
المدرسة الطبيعي في 

الفرنسية خالل القرن 
  -الثامن عشر 

 دراسة تحليلية مقارنة 

 1221 

عبد الجواد العبد 
 جبريل 

التصوير المعاصر  ماجستير 
 في ليبيا

 1221 

مدى فاعلية استخدام  دكتوراه حكمت حسن الرفاعي 
الوسائي التربوية 
المتامنة في 

الكائنات الحية عل  
تنمية التصميم 

الزخرفي لدى طالب 
كلية التربية بجامعة 

 المنيا

 2994 



 :الخبرات التدريسية بالكلية األحدث أوال 
 
 

الفصل  الفرقة مسمي المقرر القسم
 الدراسي

 السنة

    الرسم  الديكور 
    ر التصوي الترميم 

     
     
     
     
 
 

 األحدث أوال :  -الخبرات التدريسية خارج الكلية  تاسعا :
 
 

الفصل  الفرقة مسمي المقرر القسم
 الدراسي

 السنة

    الرسم  الربية النوعية 
    الرسم  التربية الفنية 

    مادة التشريح  كلية الفنون الجميلة باالسكندرية
 
 

 :ت التدريسية بالكلية وخارجها للدراسات العليا ) األحدث أوال ( عاشرا : الخبرا
 
 

دبلوم ـ ماجستير ـ  اسم المقرر  القسم
 دكتوراه 

العام  الجامعة 
 الدراسي 

  المنيا  ماجستير  فن مصري قديم  التصوير 
  الديكور 
  المنيا  ماجستير  مادة التخصص  التصوير 
  المنيا  تير ماجس فنون شعبية  التصوير 

 
 
 
 
 
 



 الحادي عشر : الجوائز الحاصل عليها وشهادات التقدير ) عالمية ـ اقليمية ـ محلية ( 

 .  2933جامعة المنيا لجيل الرواد األول بالكلية  –شهادة تقدير من مؤتمر كلية الفنون الجميلة  -2

 .  2933بة كلية الفنون الجميلة شهادة خبرة من كلية الطب جامعة اإلسكندرية لتدريس التشريح الفن  لطل -1

 جامعـــة المنيـــا ) المالمـــح المميـــزة للشخصـــية المصـــرية –ميداليـــة برونزيـــة مـــن مـــؤتمر كليـــة الفنـــون الجميلـــة  -3
 .  2931والبيئة ( مارس  

ـــــ   -4  مـــــن جامعـــــة اإلســـــكندرية مركـــــز خدمـــــة المجتمـــــع   Taefl Preparationشـــــهادة الحصـــــول عل
 .  2992/  1/ 13ف  

ــــــــــــــــــــث لكليــــــــــــــــــــة اآلداب شــــــــــــــــــــهادة تقــــــــــــــــــــدير مــــــــــــــــــــ -1  جامعــــــــــــــــــــة المنيــــــــــــــــــــا  –ن المــــــــــــــــــــؤتمر العلمــــــــــــــــــــ  الثال
 .  2991)مهرجان طه حسين( عنوان البحث ) العملية االبداعية ف  فن التصوير ( ديسمبر 

جامعة المنيا ) دور اآلداب والفنون والعلـوم اإلنسـانية  –شهادة تقدير من المؤتمر العلم  الرابع لكلية اآلداب  -3
 .  2993مستقبل ( عنوان البحث ) دور الفنون ف  خدمة المجتمع ( ديسمبر ف  مواجهة مشكالت ال

 .  2993جامعة المنيا باإلشراف عل  قسم التصوير لمدة عامين  –قرار عميد كلية الفنون الجميلة  -4

شــهادة تقــدير مــن المــؤتمر العلمــ  األول لكليــة التربيــة الريااــية للبنــات جامعــة اإلســكندرية ) الفنــون الشــعبية  -3
 .  2993والتراث ( عنوان البحث ) الحل  الشعبية ( 

شهادة تقدير من المؤتمر العلم  السادس بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا ) الفن وتحديات العصر ( أبريل  -9
2994  . 

 م . 2991( أكتوبر  12ميدالية برونزية من مؤتمر كلية الفنون الجميلة ) الفن والثقافة وآفاق القرن  -22

ــ -22 ة برونزيــة مــن مــؤتمر العلمــ  الســابع لكليــة الفنــون جامعــة المنيــا وعنــوان ) الفــن والمدينــة فــ  األلفيــة ميدالي
 .  1221الثالثة ( أبريل 

م عنـــوان المـــؤتمر ) تطـــوير تعلـــيم الفنـــون 1223أبريـــل  –شـــهادة أجـــازة البحـــث المقـــدم لكليـــة فنـــون القـــاهرة  -21
 الجميلة ف  مواجهة العولمة ( . 

 م . 1223من مؤتمر)ندوة دور الجامعة ف  رعاية المبدعين(بجامعة المنيا ديسمبر  ميدالية برونزية -23
 
 
 
 
 
 
 
 



 : لمقتنياتا
 

 مقتنيات خاصة ببعض الدول العربية واألجنبية .  -2

 .  2994مقتنيات بمدينة فوجيه اإليطالية ف  االحتفال السنوى الذى يقيم للصداقة المصرية اإليطالية  -1

 .  2994ف  تصوير المنظر الطبيع   –إيطاليا  –ف  بروما مقتنيات بالمركز الثقا -3

 .  2933مقتنيات بمتحف الفن الحديث لكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا لتصوير المنظر الطبيع   -4

 .  2934جامعة اإلسكندرية ف  تصوير المنظر الطبيع   –مقتنيات بمتحف كلية الفنون الجميلة  -1

وعمل دراسات  –جامعة اإلسكندرية عن رسم الجسم البشرى  –م التشريح قس –مقتنيات بمتحف كلية الطب  -3
 .  2931تفصيلة ف  ذلك المجال للتدريس عليها 

 
 الثاني عشر : الندوات والدورات التنموية والدراسات الحرة ) األحدث أوال ( 

 االشــــــــــــــــــــــتراك فــــــــــــــــــــــ  مشــــــــــــــــــــــروع تنميــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــدرات أعاــــــــــــــــــــــاء هيئــــــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــــــدريس والقيــــــــــــــــــــــادات  -2
 (TOT  عام )1223  . 

 االشــــــــــــــــــــــتراك فــــــــــــــــــــــ  مشــــــــــــــــــــــروع تنميــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــدرات أعاــــــــــــــــــــــاء هيئــــــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــــــدريس والقيــــــــــــــــــــــادات  -1
 .  1223( عام  P4) أخالقيات وآداب المهنة ف  الجامعات ( ) 

 االشــــــــــــــــــــــتراك فــــــــــــــــــــــ  مشــــــــــــــــــــــروع تنميــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــدرات أعاــــــــــــــــــــــاء هيئــــــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــــــدريس والقيــــــــــــــــــــــادات  -3
 .  1223( عام L2) برنامج تنمية مهارات العرض الفعال (  ) 

 ميــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــدرات أعاــــــــــــــــــــــاء هيئــــــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــــــدريس والقيــــــــــــــــــــــادات االشــــــــــــــــــــــتراك فــــــــــــــــــــــ  مشــــــــــــــــــــــروع تن -4
 .  1223( عام  L3) أتخاذ القرارات وحل المشكالت ( ) 

 االشــــــــــــــــــــــتراك فــــــــــــــــــــــ  مشــــــــــــــــــــــروع تنميــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــدرات أعاــــــــــــــــــــــاء هيئــــــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــــــدريس والقيــــــــــــــــــــــادات  -1
 .  1223) إطار برنامج التعليم مدى الحياة ( عام 

  االشــــــــــــــــــــــتراك فــــــــــــــــــــــ  مشــــــــــــــــــــــروع تنميــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــدرات أعاــــــــــــــــــــــاء هيئــــــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــــــدريس والقيــــــــــــــــــــــادات -3
 .  1223( عام  T5) تقويم التدريس ( ) 

 االشــــــــــــــــــــــتراك فــــــــــــــــــــــ  مشــــــــــــــــــــــروع تنميــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــدرات أعاــــــــــــــــــــــاء هيئــــــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــــــدريس والقيــــــــــــــــــــــادات  -4
 .  1223( عام  L4) برنامج الجوانب القانونية بالجامعات ( ) 

 1222،  2994،  2993االشتراك ف  تصحيح امتحان القدرات لطالب الثانوية العامـة قطـاع أسـيوا عـام  -3
 ،1222  ،1221  ،1223  ،1224  ،1221  ،1223  . 
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 السادس عشر : اشخاص يمكن الرجوع اليهم في مجال التخصص : 

 
  احمد خليل محمد   استاذ دكتور 
  محمود علي محمود    دكتور 
 عاصم عبد الفتاح    استاذ مساعد 

 
 
 
 
 
 

الفارغيو وقوي    االلوترقنييوييا ي قيكنيا الوليقل  لين النسي و نيرجي تسليم السيير  الااتييو قراييا قالوترق 
 الجق   ح 

 


