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باالستاذ الدكتور  /هني أحمد محمد يس
أستاذ التصميم وعميد كلية الفنون والتصميم – جامعة فاروس باالسكندرية

المؤهالت العلمية :
 بكااالوريوس فااي الفنااون اليميلااة  ،تخصااد كيكااور  ،شااع ة العمااارة الداخليااة ،
كلية الفنون اليميلة  ،جامعة االسكندرية  ،يونيو .1986
 ماجساايتير فااي الفنااون اليميلااة  ،تخصااد كيكااور  ،شااع ة العمااارة الداخليااة،
كلية الفنون اليميلة  ،جامعة االسكندرية  ،1992 -وكان موضع ال حث
( تصميم المط خ فى الوحدات السكنية و مالءمته للنمط المعيشى المصرى ).
 ككتوراه الفلسفة فى الفنون اليميلة  ،تخصد كيكور  ،شع ة العمارة الداخلية،
كليااة الفنااون اليميلااة  ،جامعااة االسااكندرية  ،يناااير  ،1999وكااان موضااو
ال حث ( التصيميم اليداخلى ليدور الميسنين ).
التيدرج الوظييفى :
 مااادرس مسااااعد بتسااام التربياااة الفاااينية – كلياااة التربياااة النوعياااة – جامعاااة
اإلسكندرية خالل الفترة من . 1999 - 1995
 مدرس بتسم التربية الفينية – كلية التربية النوعيية – جامعة اإلسكندرية مان
عام  1999إلى .2005 /8/30
 اسااااتاذ مساااااعد بتساااام التربيااااة الفااااينية – كليااااة التربيااااة النوعاااايية – جامعااااة
اإلسكندرية أعت ارا ً من  2005 /8/30و حتى .2011/2/21
 اساااتاذ التصاااميم بتسااام التربياااة الفاااينية – كلياااة التربياااة النوعااايية – جامعاااة
اإلسكندرية اعت ارا ً من  2011/2/22و حتى تاريخه.
 استاذ التصميم الداخلى المعار بتسام التصاميم الاداخلى واالثاا – كلياة الفناون
والتصااميم – جامعااة فاااروس باالسااكندرية اعت ااارا ماان  2012/3/11وحتااى
.2012 / 8 / 30
 وكيااا كلياااة التربياااة النوعياااة لشااا ون الدراساااات العلياااا وال حاااو – جامعاااة
االسكندرية اعت ارا من  2012 / 10 / 15وحتى .2013/8/31
 استاذ التصميم الداخلى المعار عميدا لكلية الفنون والتصميم – جامعاة فااروس
باالسكندرية اعت ارا من  2013/9/1وحتى تاريخه.
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اإلشراف على الرسائ ومناقشتها :
المناقشة
موضو ال حث
اسم الدارس
توظيااااااام ال ااااااارام اليرافيكياااااااة تمت المناقشة
أروي ميدي محمد رزق
باساااتخدام فاااان الفراكتاااال كماااادخ
لتدريس التصميمات ال خرفية
إيمان محمد محمد المنشليني الدالالت الرم ية ل عض رموز الفان
الصاااااااايني كمصاااااااادر إلسااااااااتحدا تمت المناقشة
صياغات تصميمية معاصارة تصال
كمااااااادخ لتااااااادريس التصاااااااميمات
ال خرفية لطالب التربية الفنية .
عااا ة ع اااد الميياااد مصاااطفي جماليااات الحاارف الكااوفي بااا بواب
الخش ية بأسلوب التكسية والتطعيم تمت المناقشة
محمد
صوفيا ع د المنعم الخولى

محمد ع د السالم ع د المنعم

التشااكي بااين الخطااوخ وال خااارف
العربياااااااة والكورياااااااة الساااااااتحدا تمت المناقشة
تصميمات زخرفية معاصرة
التشااااكي بال عااااد القالااااث الحتيتااااى تمت المناقشة
السااااااتحدا تصااااااميمات زخرفيااااااة
ورقية مستوحاة من بعض العناصار
ال حرية
متغيااااارات العالقاااااة باااااين االنمااااااخ تمت المناقشة
الرئيسية للخاط والمفهاوم التشاكيلى
للااااااادائرة كمااااااادخ لحااااااا بعاااااااض
المشكالت التصميمية

باالضافة الى العديد من الرسائ العلمية االخرى فى ميال التربية الفنية والفنون اليميلة .

كورات تنمية قدرات أعضاء هي ة التدريس
 اجتياز برنام " تنظيم المؤتمرات العلمية " كورات مرك تنمية قادرات أعضااء
هي ة التدريس والتياكات بيامعة اإلسكندرية .
 اجتياااز برنااام " إسااتخدام التكنولوجيااا فااي التاادريس " كورات مركاا تنميااة
قدرات أعضاء هي ة التدريس والتياكات بيامعة اإلسكندرية.
 اجتياز برنام " نظم الساعات المعتمدة " كورات مرك تنمياة قادرات أعضااء
هي ة التدريس والتياكات بيامعة اإلسكندرية.
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 اجتياز برناام " النشار الادولي لل حاو العلمياة " كورات مركا تنمياة قادرات
أعضاء هي ة التدريس والتياكات بيامعة اإلسكندرية.
 اجتياااز برنااام " معااايير اليااوكة فااي العمليااة التعليميااة " كورات مرك ا تنميااة
قدرات أعضاء هي ة التدريس والتياكات بيامعة اإلسكندرية.
 اجتياااز برنااام " إعااداك مشاارو بحقااي " كورات مرك ا تنميااة قاادرات أعضاااء
هي ة التدريس والتياكات بيامعة اإلسكندرية.
الدورات التدري ية:













اجتياز برنام " اخالقيات واكاب المهنة " كورات مرك تنمية قادرات أعضااء
هي اااة التااادريس والتيااااكات بيامعاااة اإلساااكندرية فاااي الفتااارة مااان  9 -6ماااارس
. 2004
اجتياااز برنااام " إسااتخدام التكنولوجيااا فااي التاادريس " كورات مركاا تنميااة
قدرات أعضاء هي ة التدريس والتياكات بيامعة اإلسكندرية في الفتارة مان 7 -4
مارس . 2006
اجتياز برنام " نظام الساعات المعتمدة " كورات مرك تنمياة قادرات أعضااء
هي اااااة التااااادريس والتيااااااكات بيامعاااااة اإلساااااكندرية فاااااي الفتااااارة مااااان 8 -6
مارس . 2007
اجتياااز برنااام " المفاااهيم ا ساسااية لتكنولوجيااا المعومااات " كورات مشاارو
تااادريي هي اااة أعضااااء هي اااة التااادريس ومعااااونيهم والعااااملين علاااي تتنياااات
المعلومااات واالتصاااالت بيامعااة اإلس اكندرية فااي الفتاارة ماان  17مااارس إلااى
 31مارس . 2007
اجتياااز برنااام " إسااتخدام الحاسااوب والتعاما مااع الملفااات " كورات مشاارو
تاادريي أعضاااء هي ااة التاادريس ومعاااونيهم والعاااملين علااي تتنيااات المعلومااات
واالتصاالت بيامعاة اإلساكندرية  -مشارو تطاوير نظام وتكنولوجياا المعلوماات
في التعليم العالي الفترة من  23 - 2أبري 2007
اجتياااز برنااام " معاليااة النصااو  " Wordكورات مشاارو تاادريي أعضاااء
هي اااة التااادريس ومعااااونيهم والعااااملين علاااي تتنياااات المعلوماااات واالتصااااالت
بيامعااة اإلسااكندرية  -مشاارو تطااوير نظاام وتكنولوجيااا المعلومااات فااي التعلاايم
العالي في الفترة من  28أبري إلي  21مايو .2007
اجتيااااز برناااام " معالياااة جاااداول ال ياناااات  " Excelكورات مشااارو تااادريي
أعضاء هي ة التدريس ومعاونيهم والعاملين علي تتنيات المعلوماات واالتصااالت
بيامعااة اإلسااكندرية  -مشاارو تطااوير نظاام وتكنولوجيااا المعلومااات فااي التعلاايم
العالي في الفترة من  26مايو إلي  18يونيو.2007
اجتياز برناام " العارو التتديمياة  " Power Pointكورات مشارو تادريي
أعضاء هي ة التدريس ومعاونيهم والعاملين علي تتنيات المعلوماات واالتصااالت
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بيامعااة اإلسااكندرية  -مشاارو تطااوير نظاام وتكنولوجيااا المعلومااات فااي التعلاايم
العالي في الفترة من  23يونيو إلي  14يوليو 2007
اجتياااز برنااام " قواعااد ال يانااات  " Accessكورات مشاارو تاادريي أعضاااء
هي اااة التااادريس ومعااااونيهم والعااااملين علاااي تتنياااات المعلوماااات واالتصااااالت
بيامعااة اإلسااكندرية  -مشاارو تطااوير نظاام وتكنولوجيااا المعلومااات فااي التعلاايم
العالي في الفترة من  16يوليو إلي  20أغسطس .2007
اجتياز برناام " المعلوماات وتكنولوجياا االتصااالت " كورات مشارو تادريي
أعضاء هي ة التدريس ومعاونيهم والعاملين علي تتنيات المعلوماات واالتصااالت
بيامعااة اإلسااكندرية  -مشاارو تطااوير نظاام وتكنولوجيااا المعلومااات فااي التعلاايم
العالي في الفترة من  25أغسطس الى  3س تم ر.2007
اجتياااز برنااام " متدمااة عاان حمايااة وصاايانة الحاسااوب الشخصاااى " كورات
مشااارو تااادريي أعضااااء هي اااة التااادريس ومعااااونيهم والعااااملين علاااي تتنياااات
المعلومات واالتصااالت بيامعاة اإلساكندرية  -مشارو تطاوير نظام وتكنولوجياا
المعلومات في التعليم العالي في الفترة من  8س تم ر إلي  9اكتوبر .2007
اجتياز ال رنام التادري ى عضااء هي اة التادريس  ،كورة ( المفااهيم ا ساساية
لتكنولوجيااا المعلومااات  ، Basic Concepts of ITاسااتخدام الحاسااي ا لااي
وإكارة الملفات  ، Using Computer and Managing Filesمعالية النصاو
 ، Word Processingجداول ال يانات  ،Spreadsheetsمتدمة جه ة الكم ياوتر
صاايانة وحمايااة ) Introduction to PC Maintenance and Protection
بالوحدة المرك ية للتدريي تكنولوجياا المعلوماات واالتصااالت  CUICTTالتابعاة
للميلاااس ا علاااى لليامعاااات  ،مشااارو تكنولوجياااا المعلوماااات واالتصااااالت ،
25مارس . 2008
اجتيااااااز ال رناااااام التااااادري ي عضااااااء هي اااااة التااااادريس  ،كورة ( العااااارو
 ،Presentationsقاعاااااااادة بيانااااااااات  ، Databaseالمعلومااااااااات واالتصاااااااااالت
 ) Information & Communicationبالوحاادة المرك يااة للتاادريي تكنولوجيااا
المعلومات واالتصااالت  CUICTTالتابعاة للميلاس ا علاى لليامعاات  ،مشارو
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 25 ،مارس . 2008
اجتياااز برنااام " النشاار الاادولي لل حااو العلميااة " كورات مركا تنميااة قاادرات
أعضاء هي اة التادريس والتيااكات بيامعاة اإلساكندرية فاي الفتارة مان 12 - 10
أكتوبر .2009
اجتياااز برنااام " معااايير اليااوكة فااي العمليااة التعليميااة " كورات مرك ا تنميااة
قدرات أعضاء هي ة التدريس والتياكات بيامعة اإلسكندرية في الفتارة مان 9 -7
نوفم ر .2009
اجتياااز برنااام " إعااداك مشاارو بحقااي تنافس اى " كورات مركا تنميااة قاادرات
أعضاااء هي ااة التاادريس والتياااكات بيامعااة اإلسااكندرية فااي الفتاارة ماان 25 -23
نوفم ر .2009
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 اجتيااااز برناااام " تنظااايم الماااؤتمرات العلمياااة " كورات مركااا تنمياااة قااادرات
أعضاااء هي ااة التاادريس والتياااكات بيامعااة اإلسااكندرية فااي الفتاارة ماان 9 -7
اغسطس .2010
باالضافة الى العديد من الدورات االخرى بيامعة فاروس حتى تاريخه.
الندوات و المؤتمرات :







اإلشااتراف فااي الناادوات المصاااح ة لفاعليااات بينااالي اإلسااكندرية  ،الاادورة القالقااة
والعشاارون  ،والتااي أقيماات بمتاار كليااة التربيااة النوعيااة ،جامعااة اإلسااكندرية ،
ف راير  ( 2006حصلت على شهاكة تتدير)
المشاااااااركة فااااااي فعاليااااااات المااااااؤتمر العلمااااااي الساااااانوي ( العربااااااي الرابااااااع –
الاادولي ا ول )" اإلعتماااك ا كاااكيمي لمؤسسااات وباارام التعلاايم العااالي الن اوعي
فاااي مصااار والعاااالم العرباااي – الواقاااع والماااأمول " والاااذي أقااايم تحااات رعاياااة
كلية التربية النوعية  ،جامعة المنصورة  ،وذلك ب حاث بعناوان " معاايير الياوكة
ا كاكيمية لتعلم التصميم ال خرفي وكورها في خدمة الميتمع "  ،فاي الفتارة مان
 9 -8أبري . 2009
المشاركة في فعاليات نادوة " الادعم الفناي لمشارو إنشااء نظاام ضامان الياوكة
الداخلي بالكلية " والتاي أقيمات تحات رعاياة وحادة ضامان الياوكة بكلياة التربياة
النوعية  ،جامعة اإلسكندرية  ،بتاريخ . 2009/4/19
المشااااركة فاااي فعالياااات نااادوة " التوعياااة بانياااازات الكلياااة فاااي مياااال الياااوكة
ومشاارو  " QAAP2والتااي أقيماات تحاات رعايااة وحاادة ضاامان اليااوكة بكليااة
التربية النوعية  ،جامعة اإلسكندرية  ،بتاريخ . 2009/4/26
المشاااركة فااي فعاليااات الملتتااي التااوظيفي ا ول والااذي أقاايم تحاات رعايااة وحاادة
ضااااامان الياااااوكة بكلياااااة التربياااااة النوعياااااة  ،جامعاااااة اإلساااااكندرية  ،بتااااااريخ
. 2010/5/15

المشاركة فى ورش العم :
 ورشة عم بعنوان " تحلي نواحي التوة والضعم والفر والمخاخر في كلياات
التربية النوعية " تحات رعاياة برناام تطاوير التعلايم ،ضامن برناام إقاماة نظام
كاخلية لضمان اليوكة فاي الفتارة مان  25 -20أكتاوبر  2007بفنادق ال اارون ،
التاهرة .
 ورشة عم " التتييم الذاتي المؤسسي في كليات التربية النوعية ،وكليات رياا
ا خفال" ،تحت رعاية برنام تطوير التعليم ،جامعة عاين شامس ،ضامن برناام
إقامة نظم كاخلية لضمان اليوكة  17-13يوليو .2008
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ورشاااة عمااا بعناااوان " التخطااايط اإلساااتراتييي " تحااات رعاياااة برناااام تطاااوير
التعلااايم ،ضااامن برناااام إقاماااة نظااام كاخلياااة لضااامان الياااوكة فاااي الفتااارة مااان ،
كيسم ر .2008
ورشااة عما "  Consumption and Consumer Affairsاالسااتهالف وشا ون
المستهلكين " بكلية التربية النوعية  ،جامعة اإلسكندرية ،ف راير .2009
ورشااة عم ا " مشاارو إنشاااء نظااام كاخلااي لليااوكة بالكليااة  " QAAP2وحاادة
ضمان اليوكة ،كلية التربية النوعية ،جامعة اإلسكندرية ،أبري .2009
ورشاااة عمااا " التخطااايط االساااتراتييي " وحااادة ضااامان الياااوكة ،كلياااة التربياااة
النوعية ،جامعة اإلسكندرية ،يونيو .2009
ورشة عم " المعايير االكاكيمية " وحدة ضمان الياوكة ،كلياة التربياة النوعياة،
جامعة اإلسكندرية ،يونيو .2009
ورشااة عم ا " تحديااد المتطل ااات الميتمعيااة وال ي يااة " وحاادة ضاامان اليااوكة،
كلية التربية النوعية ،جامعة اإلسكندرية ،يونيو .2009
ورشااة عماا " اإلعااداك ل يااارة المتابعااة والتطااوير بالمشاااركة " وحاادة ضاامان
اليوكة ،كلية التربية النوعية ،جامعة اإلسكندرية ،يونيو .2009
ورشة عم " التخطيط االستراتييي وتحاديات المساتت " وحادة ضامان الياوكة،
كلية التربية النوعية ،جامعة اإلسكندرية ،أكتوبر .2009
ورشااة عم ا " التتياايم الااذاتي المؤسسااي " وتحااديات المسااتت " وحاادة ضاامان
اليوكة ،كلية التربية النوعية ،جامعة اإلسكندرية ،أكتوبر .2009
ورشااة عم ا " اإلعااداك ل يااارة المتابعااة " وحاادة ضاامان اليااوكة ،كليااة التربيااة
النوعية ،جامعة اإلسكندرية ،أكتوبر .2009
ورشااة عم ا " توصاايم وتترياار المتااررات الدراسااية " وحاادة ضاامان اليااوكة،
كلية التربية النوعية ،جامعة اإلسكندرية ،كيسم ر .2009
ورشااة عم ا " كور آليااات ض ا ط اليااوكة الداخليااة فااي إكارة اليااوكة الشاااملة "
وحدة ضمان اليوكة ،كلية التربية النوعية ،جامعة اإلسكندرية ،مارس .2010
ورشااة عماا " اإلعااداك ل يااارة المتابعااة والتطااوير بالمشاااركة " وحاادة ضاامان
اليوكة ،كلية التربية النوعية ،جامعة اإلسكندرية ،مارس .2010
ورشة عم " استخدام تغذية الرأي الراجعة لتطوير خرق التتييم " وحادة ضامان
اليوكة ،كلية التربية النوعية ،جامعة اإلسكندرية ،مايو .2010
ورشاااة عمااا " التتيااايم الاااذاتي السااانوي للمؤسساااة " وحااادة ضااامان الياااوكة،
كلية التربية النوعية ،جامعة اإلسكندرية ،مايو .2010
ورشة عم " محور الفاعلية التعليمية في إكارة اليوكة " وحادة ضامان الياوكة،
كلية التربية النوعية ،جامعة اإلسكندرية ،مايو .2010
ورشااة عماا " اإلعااداك ل يااارة المتابعااة والتطااوير بالمشاااركة " وحاادة ضاامان
اليوكة ،كلية التربية النوعية ،جامعة اإلسكندرية ،مايو .2010
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 ورشاااة عمااا " اساااتراتيييات التعلااايم والاااتعلم " وحااادة ضااامان الياااوكة ،جامعاااة
فاروس باالسكندرية.2012/4/15،
 ورشة عم " خرق التتييم " وحدة ضمان اليوكة ،جامعاة فااروس باالساكندرية
.2012/4/24 ،
والعديااد ماان ورش العم ا الخاصااة بوحاادة ض امان اليااوكة بيامعااة فاااروس حتااى
تاريخه.
النشاخ العلمي وا كاكيمي :
أوالً  :المشاركة فى الليان :
 المشاركة فى لياان وضاع وتصاحي إمتحاناات قادرات الفناون للطاالب المتتادمين
لاللتحاق بتسام التربياة الفنياة بكلياة التربياة النوعياة مان مرحلاة القانوياة العاماة
للعام اليامعى  2006 / 2005و حتى العام اليامعى  2010 / 2009م.
 االشااتراف فااى ليااان اخت ااارات الصااالحية للت ادريس بكليااة التربيااة النوعيااة للعااام
اليامعى  2007 / 2006 – 2006/2005م.
 عضو فى لينة كراسة أوضا التربية العملياة بتسام التربياة الفنياة بكلياة التربياة
النوعية ومعالية بعاض السال يات بالمادارس و اقتاراح الحلاول المناسا ة فاى هاذا
الشأن بالعام اليامعى  2007 / 2006م .
 عضو بلينة اكارة صندوق التكاف االجتماعى بكلية التربية النوعية للعام
اليامعى  2007 / 2006م.
 رئيسااااا للينااااة االسااااتت ال والدعايااااة للناااادوات المصاااااح ة لفاعليااااات " بينااااالى
االسااكندرية القالااث والعشاارون لاادول ال حاار المتوسااط ،اليوبيا الااذه ى "2005
التى اقيمت بكلية التربية النوعية ،ف راير 2006م.
 عضااو بلينااة تتياايم اشااتراف كليااة التربيااة النوعيااة لفاعليااات بينااالى االسااكندرية
الدورة القالقة والعشرون لدول ال حر المتوسط اليوبي الذه ى ف راير  2006م.
 عضو بلينة العالقات القتافية ،كلية التربية النوعية  ،جامعاة اإلساكندرية أعت اارا ً
من العام اليامعى  2006 / 2005وحتى العام اليامعى 2010 / 2009
 عضو بلينة المكت ياة ،كلياة التربياة النوعياة  ،جامعاة اإلساكندرية للعاام الياامعى
 2006 / 2005وحتى العام اليامعى 2010 / 2009
 عضااو لينااة الدراسااات العليااا  ،كليااة التربيااة النوعيااة  ،جامعااة اإلسااكندرية للعااام
اليامعى  2006 / 2005و حتى العام اليامعى 2010 / 2009
 عضاااو ليناااة شااا ون ال ي اااة وخدماااة الميتماااع  ،كلياااة التربياااة النوعياااة  ،جامعاااة
اإلساااكندرية للعاااام الياااامعى  2006 / 2005وحتاااى العاااام الياااامعى / 2009
2010
 عضو بلينة ش ون التعليم والطالب ،كلياة التربياة النوعياة  ،جامعاة اإلساكندرية،
للعام اليامعى  2011 / 2010م .
 عضااو ليااان النظااام و المراق ااة لمرحلتااي النتاا وال كااالوريوس  ،كليااة التربيااة
النوعية  ،جامعة اإلسكندرية  ،منذ عام  1999و حتى .2012/3/10
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رئيس عاام ليناة النظاام والمراق اة لمرحلتاي للنتا وال كاالوريوس ،كلياة التربياة
النوعية  ،جامعة اإلسكندرية  ،من العام اليامعي .2007/2006
رئيس لينة النظاام والمراق اة ( لياان اساتخراج النتاائ ) الفرقاة القانياة  ،كلياة
التربيااااة النوعيااااة  ،جامعااااة اإلسااااكندرية ،للعااااام اليااااامعى – 2008 / 2007
2009/2008
عضااو لينااة النظااام والمراق ااة ( ليااان اسااتخراج النتااائ ) الفرقااة القانيااة  ،كليااة
التربية النوعية  ،جامعة اإلسكندرية  ،للعام اليامعى  2010/2009م.
رئيس لينة اكارة اليوكة والتع ي بوحدة ضامان الياوكة ،كلياة التربياة النوعياة
– جامعة االسكندرية  2011/2010 - 2010/2009م .
عضااااو اللينااااة التنفيذيااااة للخطااااة االسااااتراتييية بكليااااة التربيااااة النوعيااااة –
جامعة االسكندرية .
عضو لينة اعداك التترير السنوى بكلية التربية النوعية – جامعة االسكندرية .
عضو لينة االرشاك االكاكيمى بكلية التربية النوعية – جامعة االسكندرية .
عضو فى لينة محور ش ون التعليم والطالب لوضع الخطة االساتراتييية بنظاام
االكاء المتوازن (  )BSCبكلية التربية النوعية – جامعة االسكندرية.
عضاااو ليناااة شااا ون ال ااارام والمنااااه الدراساااية بكلياااة التربياااة النوعياااة –
جامعة االسكندرية ،للعام اليامعى  2010 / 2009م.
عضو بلينة اعاكة تتييم كرجات التصحي عن خريا اخاذ عيناات عشاوائية لكا
ماكة مان الماواك التاى اماتحن فيهاا الطالاي مان خاالل لياان االمتحاان و المراجعاة
بكلية التربية النوعية – جامعة االسكندرية  ،للعام اليامعى 2010 / 2009
رائااااد اللينااااة القتافيااااة بكليااااة التربيااااة النوعيااااة ،جامعااااة االسااااكندرية ،للعااااام
اليامعى. 2006 / 2005
رائااد اللينااة االجتماعيااة بكليااة التربيااة النوعيااة – جامعااة االسااكندرية  ،للعااام
اليامعى  2007 / 2006حتى  2009 / 2008م.
عضو لينة فحد الشكاوى بكلية التربية النوعية – جامعة االسكندرية.
عضو لينة النظام والمراق ة ( ليان استخراج النتائ ) ،كلية الفنون والتصاميم ،
جامعة فاروس  ،للعام اليامعى ربيع . 2012
رئيس عام االمتحانات بكلية الفنون والتصاميم بيامعاة فااروس بادءا مان 2013
وحتى تاريخه.

ثانيااااا ً  :التاااادريس لطااااالب  -كليااااة التربيااااة النوعيااااة–جامعااااة االسااااكندرية  -مرحلااااة
ال كالوريوس:
( خالل العام اليامعى  2001 / 2000و حتى العام اليامعى  2012 / 2010م )
 أسس تصميم

الفرقة االولى
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الفرقة القانية
 تصميم
الفرقة القانية
 أشغال خشي
الفرقة القالقة
 تصميم
الفرقة القالقة
 أشغال خشي
الفرقة القالقة والرابعة
 التربية العملية
الفرقة الرابعة
 تصميمات زخرفية
الفرقة الرابعة
 ماكة المشرو
التااادريس لطاااالب  -كلياااة الفناااون والتصاااميم -جامعاااة فااااروس باالساااكندرية -
مرحلة ال كالوريوس:
( خالل العام اليامعى ربيع ) 2012
الفرقة االعداكى
F 1207
 عناصر من الط يعة واللون  -كوك المترر
 IDF 2107الفرقة االولى
 تصميم منشأت سكنية ( – )2كوك المترر
 IDF 3108الفرقة القانية
 تصميم أثا ( – )2كوك المترر
الفرقة االعداكى
 التدريي الصيفى
التدريس لطالب كلية الفنون والتصميم – قسم التصميم الداخلى واالثا منذ 2013
وحتى تاريخه فى متررات متعدكة بالكلية .
ثالقاااااا ً  :التااااادريس لطاااااالب مرحلاااااة الدراساااااات العلياااااا بكلياااااة التربياااااة النوعياااااة –
جامعة االسكندرية :
( خالل العام اليامعى  2008 / 2007و حتى العام اليامعى )2013 / 2012
مرحلة الماجستير
 اسس تصميم
مرحلة الماجستير
 تصميمات زخرفية
مرحلة الماجستير
 أشغال خشي
مرحلة الدكتوراه
 وسائط متعدكة فى التخصد
مرحلة الماجستير
 الحاسي االلى
مرحلة الماجستير
 قراءات باللغة االنيلي ية
رابعا ً  :اعمال تطوير التعليم والنشاخ العلمي :
 اإلشاااراف علاااى التااادريي المياااداني لطاااالب الفرقاااة القالقاااة بتسااام التربياااة الفنياااة
بكلياااة التربياااة النوعياااة ،جامعاااة اإلساااكندرية ،بااادار المسااانين التابعاااة ليمعياااة
مصطفي كام الخيرية للعام اليامعي . 2008/2007
 اإلشاااراف علاااى التااادريي المياااداني لطاااالب الفرقاااة القالقاااة بتسااام التربياااة الفنياااة
بكليااة التربيااة النوعياة ،جامعااة اإلسااكندرية ،فااي جمعيااة بااالل باان رباااح الخيريااة
بكليوباترا للعام اليامعي . 2009 /2008
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االشراف على التدريي الميدانى لطالب الفرقة القالقة بتسم التربية الفنية بالكلية
للعام اليامعى 2008 / 2007م و  2009 / 2008م.
عضو بميلس قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعياة جامعاة االساكندرية للعاام
اليامعى  2006 / 2005وحتى العام اليامعى  2011 / 2010م.
عضو بميلس كلية التربية النوعياة جامعاة االساكندرية للعاام الياامعى / 2005
 2007 / 2006 – 2006م والعاااااااااااااااااام الياااااااااااااااااامعى  2010 / 2009و
 2011/2010و  2012/2011م.
عضااااو بميلااااس اكارة مركاااا الخدمااااة العامااااة بكليااااة التربيااااة النوعيااااة جامعااااة
االسكندرية للعام اليامعى  2010 / 2009والعام اليامعى  2011 / 2010م.
المنسا التسااويتى للوحاادة ذات الطااابع الخااا بكليااة التربيااة النوعيااة  ،جامعااة
اإلسكندرية  2011/2010م.
عضو بفري متابعة آليات ض ط اليوكة الداخلية والتتيايم المساتمر ومتاابع مادى
تتدمها بكلية التربية النوعية – جامعة االسكندرية . 2011 /2010
عضو فى اعداك جدول امتحانات الفص الدراسى االول والقانى بكلية التربية
النوعية جامعة االسكندرية 2010 /2009
عضو بميلس كلية الفنون والتصميم جامعة فاروس للعام اليامعى (ربيع
 2012/2011 )2012م.
تطوير الئحة كلية الفنون والتصميم بيامعة فاروس من خالل عم الئحة جديدة
تت خالب مرحلتى العلمى واالكبى من الطالب الحاصلين على القانوية العامة
ومعاكلة بكالوريوس خالب هذه الالئحة ب كالوريوس الفنون اليميلة.
تم اضافة اقسام تخصصية جديدة لالئحة  -قسم  :تصميم االزياء.

شهاكات الشكر والتتدير والتكريم :
 شهاكة شكر وتتدير من كلية التربية النوعية ،جامعة اإلسكندرية ،في إخاار نشااخ
اللينة القتافياة تحات عناوان " ثتافاة الحضاارات " بالتعااون ماع جامعاة سانيور
فااي إحتفاليااة " اليااوم العااالمي للفرانكوفااون " وذلااك للمشاااركة فااي نشاااخ اللينااة
القتافية بعر أعماال فنياة فاي المعار الاذي أقايم باالمرك القتاافي الفرنساي ،
والذي أقيم بمرك اإلسكندرية لإلبدا  ،مارس .2006
 شهاكة تتدير للمشااركة الفعالاة فاي إحتفالياة قصار التاذوق بسايدي جاابر ،للعياد
القالااث والصااالون الرابااع للخااط العربااي ،الهي ااة العامااة لتصااور القتاف اة  ،اإلكارة
العامة للتصور المتخصصة ،وزارة القتافة .2007
 شهاكة تتدير وتكريم تتديرا ً للمشاركة المتمي ة في إحتفالية قصر التذوق بسيدي
جابر ،باختيار اإلسكندرية عاصمة القتافة اإلسالمية لعاام  ، 2008والعياد الراباع
والصالون الخامس للخاط العرباي ،الهي اة العاماة لتصاور القتافاة  ،اإلكارة العاماة
للتصور المتخصصة ،وزارة القتافة .
السيرة الذاتية الخاصة لالستاذ الدكتور  /هني أحمد محمد يس

()10







شهاكة تتدير وتكريم تتديرا ً للمشاركة الفعالة في إحتفالية قصر ثتافة ا نفوشاي ،
بااالملتتي الساانوي الخااامس للخااط العربااي ،الهي ااة العامااة لتصااور القتافااة  ،أقلاايم
غرب ووسط الدلتا القتافي ،وزارة القتافة  ،عام 2009
شهاكة تتدير لليهد المتميا فاي المشااركة فاي تكاوين فريا التااكة اإلجتمااعيين
ونشاخ اللينة  ،من كلية التربياة النوعياة ،جامعاة اإلساكندرية ،بمناسا ة التعااون
مع اتحاك خالب الكلية للعام اليامعي .2008 /2007
شهاكة تتدير وتكريم تتديرا ً للمشاركة الفعالة في إحتفالية قصر ثتافة ا نفوشاي ،
باختياار اإلسااكندرية عاصامة القتافااة اإلسااالمية لعاام  ، 2008والملتتااي الساانوي
الرابااع للخااط العربااي ،الهي ااة العامااة لتصااور القتافااة  ،أقلاايم غاارب ووسااط الاادلتا
القتافي ،وزارة القتافة .
شهاكة شكر وتتدير من كلية التربياة النوعياة ،جامعاة اإلساكندرية ،تتاديرا ً لليهاد
المتميا فااي تطااوير نشااخ اللينااة اإلجتماعيااة والارحالت بالكليااة  ،للعااام الياامعي
.2009 /2008
والعديد من شهاكات الشكر و التتدير االخرى .

اليييوائ العيليمية:
 حاصلة على جائ ة جامعة االسكندرية للتشييع العلمى لعام 2004/2003م.
ال حييو العلمية المنيشورة :
 بحث مشترف بعنوان " التصميم الداخلى لدور المسنين ".تم نشره ضمن فعاليات
الماااااؤتمر االقليماااااى العرباااااى ا ول لرعاياااااة المسااااانين  ،جامعاااااة حلاااااوان فاااااى
 5-3أبري .2000
 بحث مشترف بعنوان " التصميم الاداخلى لادور المسانين باالساكندرية" تام نشاره
ضمن فعاليات الماؤتمر االقليماى العرباى ا ول لرعاياة المسانين  -جامعاة حلاوان
فى  5-3أبري  - 2000كتاب المؤتمر – الي ء القانى – .107 - 97
 بحث فركى بعنوان " ا سيس الفنياة لتصاميم المعايلتات والرساوم اليدارياة بادار
المسااانين" تااام نشاااره ضااامن فعالياااات الماااؤتمر االقليماااى العرباااى ا ول لرعاياااة
المسنين  ،جامعة حلوان فى الفترة من  5-3أبري . 2000
 بحث فاركي بعناوان " تصاميم المقيارات الشاكلية لحيارة الطفا وعالقتاه بتنمياة
قدراته اإلبداعية"  .بحث منشور ضمن بحو ميلة " بحو فى التربية الفنياة
والفنون " كلية التربية الفينية-جامعة حلوان  ،عدك كيسم ر . 2000
 بحث فركي بعنوان " التييم التربوياة والمتوماات الفنياة إلعااكة تادوير المخلفاات
النساايييية لمشاايغوالت فااينية " بحااث منشااور ضاامن فعاليااات المااؤتمر الساانوى
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الرابع ليمعية اإلسيكندرية لالقتصاك المن لى  -جامعة االسايكندرية فاى 27-26
مارس . 2001
 بحااث فااركي بعنااوان " تصااميم وسااائ التعلاايم اليرافيكيااة و عالقتااه بكفاءتهااا
التعليميااة " بحااث منشااور ضاامن بحااو ميلااية " بحااو فااى التربيااة الفنيااة و
الفنون " كلية التربية الفنية  -جامعة حلوان  ،عدك أكتوبر . 2001
 بحث فركي بعنوان " تصميم تشكيالت فنية م تكرة من الرموز المصرية التديمة
تحتفظ بهويتها المصرية التديمة " تم نشره ضمن فعاليات المؤتمر العرباى االول
" الفنااون التشااكيلية و خدمااة الميتمااع " -جامعااة جنااوب الااواكى فااى 12 – 9
ف راير  2009االقصر .
 بحث فركي بعنوان " معايير اليوكة االكاكيمية لتعلم التصميم ال خرفى و كورهاا
فى خدمة الميتمع" تم نشره ضامن فعالياات الماؤتمر العلماى السانوى ( -العرباى
الرابااع – الاادولى االول)  -االعتماااك االكاااكيمى لمؤسسااات و باارام التعلاايم العااالى
النوعى فى مصر و العاالم العرباى (الواقاع والماأمول) – كلياة التربياة النوعياة -
جامعة المنصورة  9 - 8 ،ابري . 2009
 بحااث فااركي بعنااوان " التعلاايم فااى عصاار تكنولوجيااا المعلومااات وكور التربيااة
الفنيااة فااى االرتتاااء بتاادرات المااتعلم علااى التفكياار و التنميااة المسااتدامة" بحااث
منشور ضمن بحو ميلة الفنون اليميلاة  – Fine Artsكلياة الفناون اليميلاة -
جامعة االسكندرية  ،االصدار رقم ( )15يناير  – 2010العدك القامن والعشرون
 المشاركة فى المؤتمر العلمى الخامس :
th
5 International Conference on Education and New Learning
Technologies.
وذلك ب حث بعنوان:
" UPGRADING THE LEARNER'S CAPABILITIES ON THINKING
CREATIVELY TO CREATE ORNAMENTAL DECORATIVE
UNITS FROM SOME NATURE ELEMENTS TO ENRICH THE
"INTERIOR SPACE FURNISHINGS

فى الفترة من  2013/7/3 – 1برشلونة  ،اس انيا.
 المشاركة فى المؤتمر العلمى القامن :
8th annual international conference of Education ,Research and
Innovation.

وذلك ب حث بعنوان:
"Service Learning Experience Application in Interior
"Architecture for Undergraduates.
فى الفترة من  2015/11/ 18 – 16سفي  ،اس انيا.
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ال حييو التط يتية  ( :معر








خاصة )

بحث تط يتي بعنوان " الرسيوم المصرية التايديمة كمصااكر إلبايتكار تصاميمات
فينية معاصرة" كراسة تط يتية (معر منظر) أقييم بتاعاات التييلاييه – جايماعة
الفينانيين والكيتاب باإلسكندرية فى .2002/12/18
بحااث تط يتااى بعنااوان " تواصيااي الحيضياايارات عاايلى أر ميصيااير " كراسااة
تط يتيااة ( معاار منظاار) أقااييم بمرك ا اإلسااكندرية لإلباادا – وزارة القتافااة
باإلسكندرية فى .2003/9/29
بحااث تط يتااى بعنااوان " تشااكيالت فنيااة معاصاارة لعناصاار بحريااة مصاارية "
كراسااااة تط يتيااااة ( معاااار منظاااار) أقااااييم بمركاااا محمااااوك سااااعيد للمتاااااحم
باإلسكندرية فى .2004/12/9
بحااث تط يتااى بعنااوان " تشااكيالت فنيااة ماان زهاارة اللااوتس " كراسااة تط يتيااة (
معاااار منظاااار) أقااااييم بمركاااا محمااااوك سااااعيد للمتاااااحم باإلسااااكندرية فااااى
.2008/2/28
بحااث تط يتااى بعنااوان " تشااكيالت فنيااة مسااتلهمة ماان وحاادات ورمااوز الفاان
الشع ى المصرى " كراساة تط يتياة ( معار منظار) أقاييم فاى الماؤتمر الادولى
ا ول ليامعااة المنيااا – جمهوريااة مصاار العربيااة " حااوار الحضااارات  :قنااوات
اإلتصال بين الشعوب " فى 5-3نوفم ر  2008م .
بحث تط يتى بعنوان " تصميمات زخرفية معاصرة مستوحاة من الفن االساالمى
" كراسة تط يتية (معار منظار) أقايم بتاعاة العار الرئيساية بكلياة الفناون
اليميلة – جامعة اإلسكندرية ،بتاريخ . 2010/7 /17

النشاخ الفني :
 اإلشتراف بميموعة أعمال فنية فاي مساابتة " اإلحتفالياة بشاهر رمضاان الكاريم
" تحت رعاية وزارة القتافة  ،الهي ة العاماة لتصاور القتافاة ،أقلايم غارب ووساط
الدلتا القتافي ( ،حصلت على شهاكة تتدير من وزارة القتافة ).
 اإلشاااتراف فاااي المعااار الاااذي نظماااة أقلااايم غااارب ووساااط الااادلتا القتاااافي ،فااار
اإلسااكندرية ،أحتفاااالً بأعياااك يوليااو الميياادة ،تحاات رعايااة وزارة القتافااة ،الهي ااة
العامة لتصور القتافة ،يوليو ( 2007حصلت على شهاكة تتدير ).
 كلفاات ماان ق ا وحاادة ضاامان اليااوكة بكليااة التربيااة النوعيااة ،جامعااة اإلسااكندرية
بعم التصميمات للمط وعات المختلفاة للوحادة وهاي ع اارة عان ( تصاميم لوجاو
الوحاادة بالنحاااس وكااذا بااا لوان  ،وآخاار أباايض وأسااوك  ،تصااميم نمااوذج سااتيكر
لمراسالت الوحدة  ،تصاميم الصا قار ساي كي  C. Dتصاميم مظاروف الساي
كي  ، C. Dتصميم غالف كلي الوحدة ،تصميم كوسايهات لحفاظ أوراق الوحادة ،
تصميم نماوذج إفااكة للوحادة  ،تصاميم مظاروف خاا باأوراق الوحادة  ،تصاميم
لوحااة رةيااة ورسااالة الكليااة  ،تصااميم ملااد لرةيااة ورسااالة ا قسااام العلميااة ،
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تصااميم ملص ا رةيااة ورسااالة وأهااداف الكليااة والوحاادة  ،تصااميم لوحااات رةيااة
ورسااالة وأهااداف الوحاادة ،تصااميم لوحااات رةيااة ورسااالة وأهااداف الكليااة  ،وتاام
عر هذه اللوحات بم ني الكلية بهذه اللوحات بم ني الكلية .2009 ،
 اإلشااتراف فااي الملتتااي الساانوي الخااامس ( فنااون سااكندرية ) والااذي أقاايم بنتابااة
الفنااانين التشااكيليين باإلسااكندرية  ،تحاات رعاي اة وزارة القتافااة  ،الهي ااة العامااة
لتصااور القتافااة  ،قصاار ثتافااة ا نفوشااي  ،اإلسااكندرية  ،يناااير  ( 2010حصاالت
على شهاكة تتدير ) .
والعديد من االنشطة الفنية االخرى .
المعار















العامة :

معر اتيليه االسكندرية .2002
معر قصر الفنون" ام ريال" االسكندرية . 2003
معر مرك االسكندرية لالبدا .2004
معر فنانات سكندريات قصر ثتافة االنفوشى مارس.2005
اإلشتراف في صالون اإلسكندرية السنوي للفنون التشاكيلية ،والاذي أقايم بالتيلياة
اإلسكندرية – جماعة الفنانين والكتاب
اإلشاااتراف فاااي معااار الخاااط العرباااي وال خاااارف اإلساااالمية  ،ضااامن احتفالياااة
اإلسااااكندرية عاصاااامة القتافااااة اإلسااااالمية  ،برعايااااة وزارة القتافااااة ومحافظااااة
اإلسكندرية
اإلشتراف فاي المعار المتاام بمناسا ة احتفااالت اإلقلايم بأعيااك يولياو المييادة ،
وزارة القتافة – إقليم غرب ووسط الدلتا القتافي .
اإلشاتراف فاي ملتتاي فنااني القغار القالااث  ،الهي اة العاماة لتصاور القتافاة – فصاار
ثتافة ا نفوشي – مارس .2006
اإلشااتراف فااي المعاار المتااام بمناس ا ة احتفاااالت اإلسااكندرية بعياادها التااومي،
الهي ة العامة لتصور القتافة – قصر ثتافة ا نفوشي – يوليو .. 2006
اإلشتراف في المهرجان التشكيلي القالث بمرك اإلبدا اإلسكندرية .
اليمعية ا هلية للفنون اليميلة – وزارة القتافة  -أغسطس .2006
اإلشتراف في الملتتي الرابع لفناني القغر وزارة القتافة – قصر ثتافة ا نفوشي –
كيسم ر 2006
اإلشااتراف فااي الصااالون التاسااع عشاار لليمعيااة ا هليااة للفنااون اليميلااة ،قاعااات
فناااون ا وبااارا  -قاعاااة الفناااون التشاااكيلية وقاعاااة المكت اااة الموسااايتية كيسااام ر
.2006
اإلشااتراف فااي الصااالون الرابااع للخااط العربااي  ،وزارة القتافااة – قصاار التااذوق –
سيدي جابر 2007
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 اإلشتراف في الصالون  27لياليري فكر وفن  ،معهد جوته باإلسكندرية  -المرك
القتافي ا لماني – يونيو .2007
 اإلشتراف في المعر القالث – فنون ساكندرية  ،قاعاة نااجي – وزارة القتافاة –
فر ثتافة اإلسكندرية – أغسطس .2007
 اإلشتراف في ملتتي م دعي الخط العربي القالاث  ،قاعاة نااجي – وزارة القتافاة –
فر ثتافة اإلسكندرية –2007
 اإلشتراف في معر أنوار رمضان  ،قاعة محمد نااجي – وزارة القتافاة – قصار
ثتافة ا نفوشي اإلسكندرية –.2007
 اإلشتراف في الصاالون الخاامس للخاط العرباي – إساالميات ،اإلساكندرية عاصامة
للقتافة اإلسالمية  ،وزارة القتافة – الهي ة العامة لتصور القتافة  -قصار التاذوق
– سيدي ج ر 2008
 اإلشاااتراف فاااي الصاااالون رقااام  – 20معااار اليمعياااة ا هلياااة بتاعاااة الفناااون
التشكيلية والمكت ة الموسيتية بدار ا وبرا  -ف راير .2008
 اإلشتراف في المعر المتام بيامعة الملك سنيور باإلسكندرية مارس .2008
 اإلشتراف فاي معار اإلباداعات الفنياة الساكندرية  ،اإلساكندرية عاصامة للقتافاة
اإلسالمية المرك الروسي للعلوم والقتافة باإلسكندرية – يوليو .2008
 اإلشتراف في الملتتي الرابع – فنون سكندرية ،وزارة القتافة  -قاعة ناجي –فار
ثتافة اإلسكندرية – أغسطس .2008
 اإلشتراف في معر إحتفالية بشهر رمضان الم ارف بتصر ثتافة مصاطفي كاما
– وزارة القتافة – س تم ر .2008
 اإلشتراف فاي معار اإلباداعات الفنياة الساكندرية (  )2المركا الروساي للقتافاة
والعلوم – مارس /أبري .2009
 اإلشتراف في الملتتي الخامس لم دعي الخط العربي  ،قاعاة محماد نااجي – قصار
ثتافة ا نفوشي – اإلسكندرية س تم ر . 2009
 اإلشتراف فاى المعار اليمااعى العضااء هي اة التادريس بكلياة التربياة النوعياة
جامعة االسكندرية والمتام بمرك االبدا باالسكندرية .2012/4/15
والعديد من المعار الفنية المشتركة االخرى حتى تاريخه
المشاركة فى اليمعيات العلمية والنتابات المهنية :
 عضو نتابة الفنانين التيشكيليين.
 عضو اليمعية ا هلية للفنون اليميلة.
 عضو جماعة الفنانين والكتاب " التييلييه " باإلسكندرية
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ميال خدمة الميتمع و ال ي ة :





شهاكة مشاركة للمساهمة الناجحة في ا حتفااالت التاي نظمتهاا جامعاة سانيور ،
لل لدان الناختة بالفرنسية  ،مارس .2010
التياااام بااا كارة الااادورة التدري ياااة بعناااوان " تااادوير المخلفاااات النساااييية لعمااا
مشااااغوالت فنيااااة " بمركاااا الخدمااااة العامااااة بكليااااة التربيااااة النوعيااااة  ،جامعااااة
اإلسكندرية في الفترة 1مارس إلي  1أبري .2009
التياام با كارة الاادورة التدري يااة بعنااوان " ا لااوان " بمركا الخدمااة العاماة بكليااة
التربية النوعية  ،جامعة اإلسكندرية في الفترة  24 – 20يوليو.2009
تقددم العديم ددمل د لعد شدديع العدثية ددطلعدة ث ددطل د لا د لل قددععع ل ددطلعدفن د ل
عدتص الثجي يطلفيع سلفىلعدتاصصي لعد ات فطلدام طلعد جت ال.

ل
ل

السيرة الذاتية الخاصة لالستاذ الدكتور  /هني أحمد محمد يس

()16

