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  التدريس هيئة عضو ذاتية السيرة محتويات

 أولا  : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة  

 على إبراهيم مصطفى أمل 

 الفني والتذوق النقد أستاذ 

 كلية تربية فنية  

 جامعة حلوان 

 

ا   الموهالت  الـعـلـمـيـة : ثـانـيـا

 م2010  الفني والتذوق النقد أستاذ -

 2005  المساعد الفني والتذوق النقد  أستاذ -

 الفني اإلنتاج)  بعنوان"  فني وتذوق نقد"  تخصص الفنية التربية في الفلسفة دكتوراه -

 وأوصت" (  نقدية دراسة"  اآلن وحتى م1989 منذ المصريين الفنانين لشباب التشكيلي

 بوزارة التشكيلية للفنون القومي المركز نفقة على الرسالة بطباعة والمناقشة الحكم لجنة

 1999 -  العلمية ألهميتها المصرية الثقافة

 المعاصر المصري التصوير لتذوق برنامج تصميم)  بعنوان الفنية التربية في ماجستير -

 الرسالة بطباعة والمناقشة الحكم لجنة وأوصت(  أثرة وقياس الفنية التربية كلية لطالب

 م1994 ألهميتها المصرية الجامعات بين وتداولها

 م1988 عام  ممتاز بتقدير الفنية التربية بكالوريوس -

 

 الخبرات والمناصب العلمية واإلدارية : ثالثا 

 2018/  2وحتى   2015 / 2  رئيس قسم النقد والتذوق الفني •

 2010 / 3 أستاذ بكلية التربية الفنية منذ  •

 2010وحتى  2005أستاذ مساعد بكلية التربية الفنية منذ  •

  م 2005وحتى  1999بكلية التربية الفنية منذ مدرس جامعي  •

  م1999وحتى  1994مدرس مساعد بكلية التربية الفنية منذ  •

 م 1994وحتي 1988معيدة بكلية التربية الفنية منذ  •
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  المهنيه والنقابات العلمية للهيئات العضويات:  رابعا

  عضو منظمة األنسيا الدولية -

  وسطالتربية عن طريق الفن ( مصر والشرق األجمعية األمسيا ) مجلس إدارة عضو  -

 األوسط والشرق الفريقيا الفن طريق عن التربية الدولية أمسيا مجلة تحرير رئيس -

 جامعة عين شمس -عضو لجنة تحكيم المجلة المصرية للدراسات المتخصصة التربية النوعية -

 عضو نقابة الفنون التشكيلية -

 

  التدريس خبرات:  خامسا

 الداخل في

 العليا الدراسات

 حلوان جامعة -الفنية التربية كلية -ماجستير - دكتوراه - الحداثة بعد عصرما في التعبيرية الفنون -

 حلوان جامعة - الفنية التربية كلية  - دكتوراه -  الشعبي دباأل تاريخ -

 حلوان جامعة - الفنية التربية كلية - دكتوراه -الفنون نقد في حديثة دراسات -

 حلوان جامعة - الفنية التربية كلية  - دكتوراه - حديثة جمالية دراسات -

 حلوان جامعة - الفنية التربية كلية - دكتوراه -التخصص في مناقشة حلقة -

 حلوان جامعة - الفنية التربية كلية - ماجستير - الفني التذوق سسأ -

 حلوان جامعة - الفنية التربية كلية - ماجستير -الفنون نقد و جماليات في مقارنة دراسات -

 حلوان جامعة - الفنية التربية كلية - ماجستير  - المعاصر المصرى الفن فى نقدية دراسات -

 حلوان جامعة - الفنية التربية كلية - ماجستير - األخرى الفنية بالمجاالت التشكيلي النقد عالقة -

 حلوان جامعة - الفنية التربية كلية - ماجستير -التخصص في مناقشة حلقة -

 حلوان جامعة - الفنية التربية كلية - دبلوم - الحضارات فنون حدأ في الفن تاريخ -

 

 مرحلة البكالوريوس

 حلوان جامعة - الفنية التربية كلية - الجمال علم في نظريات -

 حلوان جامعة - الفنية التربية كلية - انثربولوجي -

  حلوان جامعة - الفنية التربية كلية - والمعاصر الحديث الفن -

  حلوان جامعة - الفنية التربية كلية - والبيئة الفن -

  حلوان جامعة - الفنية التربية كلية - الحديث العصر في التعبيرية الفنون -

  شمس عين جامعة - اآلداب كلية - المعاصر الفكر في الفن اتجاهات -

  حلوان جامعة - المنزلي االقتصاد كلية - والصامتة الحية الطبيعة في دراسات -

 حلوان جامعة - المنزلي االقتصاد كلية - تطبيقي تصوير - الحديث الفن -

 في الخارج

 الدراسات العليا

 الرياض – الفنية والتربية المنزلي لالقتصاد التربية كلية - دكتوراه تمهيدي -  والثقافة الفن -
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 مرحلة البكالوريوس

 الرياض – الفنية والتربية المنزلي لالقتصاد التربية كلية - الحديث الفن تاريخ -

 الرياض – الفنية والتربية المنزلي لالقتصاد التربية كلية - المعاصر الفن تاريخ -

 الرياض – الفنية والتربية المنزلي لالقتصاد التربية كلية - اإلسالمي الفن تاريخ -

 الرياض – الفنية والتربية المنزلي لالقتصاد التربية كلية - النهضة عصر فنون تاريخ -

 الرياض - الفنية والتربية المنزلي لالقتصاد التربية كلية - القديمة الحضارات فنون تاريخ -

 الرياض - الفنية والتربية المنزلي لالقتصاد التربية كلية - الفنون تذوق -

 الرياض– الفنية والتربية المنزلي لالقتصاد التربية كلية - الفنون نقد -

 الرياض – الفنية والتربية المنزلي لالقتصاد التربية كلية - األطفال فنون -

 الرياض – الفنية والتربية المنزلي لالقتصاد التربية كلية - الفنية التربية تاريخ -

 الرياض - الفنية والتربية المنزلي لالقتصاد التربية كلية - تصميم أسس -

 الفنية والتربية المنزلي لالقتصاد التربية كلية - تطبيقي تصوير – الحديث التصوير في اتجاهات -

 الرياض –

 – الفنية والتربية المنزلي لالقتصاد التربية كلية - تطبيقي تصوير – وبيئية طبيعية مناظر -

 الرياض

  الرياض - الفنية والتربية المنزلي لالقتصاد التربية كلية - تطبيقي تصوير – باأللوان التعبير -

 الرياض – الفنية والتربية المنزلي لالقتصاد التربية كلية - جداري تصوير -

 لالقتصاد التربية كلية - الرياض - الفنية والتربية المنزلي لالقتصاد التربية كلية - خيوط أشغال -

 الرياض – الفنية والتربية المنزلي

 الرياض – الفنية والتربية المنزلي لالقتصاد التربية كلية - ورق أشغال -

 

 النقدية واإلصدارات والمؤلفات العلمية البحوث:  سادسا

 :األبحاث منشورة 

 م 2017 أكتوبر – المعاصر المصري التشكيلي الفن ومقاربة التناص -

 م 2017 يناير – التشكيلي الفن عناصر قي الجمال تذوق -

 م 2016 -اآلخر وقبول المصرية الثقافية الهوية مفهوم على الحفاظ في االفتراضي المتحف دور -

 م 2015 – والتحديث االغتراب بين الشباب فنون -

  م 2015 – الحداثة بعد وما الحداثة متغيرات ضوء في الرقمية للفنون الجمالية المفاهيم -

  م 2014 -  الحداثة بعد ما فنون في االستهالك نقد -

 م2009 – اإلسالم قبل العربية الجزيرة في الكتابية للنقوش الجمالية القيم -

 م2008 – الزيتي والتصوير الموسيقي بين الفن جماليات وحدة -

    م 2007 –اإلدراك االستطيقي للفنون اإلسالمية  -

 م2006 – التفكيكي المنهج ضوء في اإلسالمية المنمنمات تحليل -

  م2006 -الحداثة بعد وما الحداثة فنون في المجتمع لمتغيرات جمالي كمعادل الفن متغيرات -

 م2004 -مصر في الحداثة بعد ما فنون في الثقافية للتعددية الجمالي المردود -

 م2004 -  التشكيلي الفن في األدبية للنزعة الجمالية القيم -
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 م2003 – الحداثة بعد ما لفنون الجمالية المتغيرات -

 م2002  - الحديث المصري التصوير من نموذج في الجمال تذوق -

 م2002  -والمعاصر الحديث الفن في الجمالية القيم -

 م2001 -  المصري الفطري الفن في المرأة إبداع -

 م1993 – سعيد محمود الفنان لوحات في التكويني البناء -

 

 : أبحاث غيرمنشورة

 التشكيلي الفن في والتحديث االنبعاث بين والغياب الحضور -

 االنبعاث والتحديث  .....الفن المصري  -

 والمعاصر  الحديث المصري الفن إبداعات في القديم المصري الفن استمرارية -

 فن الواقعية الجديدة كمعادل تشكيلي لمفهوم االاستهالك  -

 الجامعي التعليم تحديات لمواجهة ضرورة التحضيرية السنة -

 

 المؤلفات العلمية 

  م 2014 – القاهرة  - منشور كتاب -  الجمال علم -

 م2008 – الرياض – الزهراء دار – التشكيلي الفن تذوق -

 - القاهرة - والنشر للطباعة الشرق دار -منشور كتاب - الحديث العصر في التعبيرية الفنون -

 م2002

 م1997 – المصرية الثقافة لقصور العامة الهيئة -منشور كتاب -  الحديث الفن اتجاهات -

 تحت الطباعة

 الهيئة العامة للكتاب  –جمال الفنون اإلسالمية  -

 

 المشاركات األكاديمية سابعا: 

 م 2015 - كلية التربية الفنية  -  والتذوق الفنيإعداد دليل قسم النقد  -

كلية  -إعداد برنامج التذوق الفني ضمن برامج الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه  -

 2006ض ااالقتصاد المنزلي الري

 -وضع الخطة الدراسية الجديدة لقسم التربية الفنية و إستكمال متطلبات وضع المناهج الدراسية  -

 2006ض ااالقتصاد المنزلي الري كلية

 

 :اإلصدارات النقدية 

   م  2016 - الخيال مجلة - والتحديث الغتراب بين الشباب فنون -

 م 2015 - مصر في الحداثة بعد ما فنون في والتحديث الغتراب -

  م  2014 فبراير - الباب معرض كتالوج مقدمة - ثروت عادل الفنان -

  م 2002- الطفل ثقافة هيئة -للطفل  كتاب في مشاركة -الفن التشكيليفي  والمستقبلية التعبيرية -
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 -113 العدد  - المصرية الثقافة لقصور العامة الهيئة - الجديدة الثقافة مجلة - الحضارات وعالم حسين طه -

 م 1998 فبراير

  1998 مارس 114 العدد -المصرية الثقافة لقصور العامة الهيئة - الجديدة الثقافة مجلة - التشكيل موسيقى -

 مايو - 116 العدد - المصرية الثقافة لقصور العامة الهيئة - الجديدة الثقافة مجلة - الجتماعية الواقعية -

 م 1998

 

 : ودكتوراه ماجستير العلمية الرسائل علي اإلشراف:ثامنا

 ماجستير رسائل على إشراف

 2018 – القومية والعالميةبين مقاربة الفن المصري المعاصر  -

 م 2017 –وحديثا قديما المصري الفن على وأثرها المصرية الشخصية سمات -

 م 2017 -  الحداثة بعد ما فنون في الشعبي الموروث قراءة وإعادة الترميز -

 م 2016( تفكيكية دراسة) للخزف الدولي القاهرة بينالي من لمختارات الداللي التفسير -

 

  الدكتوراه  رسائل على إشراف

  م 2015  -( نقدية دراسة)  المعاصر المصري الفنان رؤية تشكيل في الجمالية المفاهيم دور -

 م 2015 - الفنى للمتحف المقترحه الثقافى التنشيط برامج استراتيجية فى السوسيولوجى النقد -

 

 مناقشة رسائل ماجستير

 م 2018 –( دراسة نقدية)  تطور فن البورترية بين مفهومي نقاء النمط والهجينية -

 م  2017)دراسة نقدية )  المجاز الصوري كمدخل لتحليل أعمال الفن المفاهيمي -

 –التفسير الداللي للنص الكتابي وعالقته بالصورة في مختارات من برديات كتاب الموتى -

 م 2017

 - ماجستير(  نقدية دراسة) المعاصرة المصرية الحركة نقد في الثقافية التعددية قيمة تغير -

 م 2017/  9 حلوان جامعة- الفنية تربية كلية

 التعاوني التعلم خالل من الفوتوغرافي التصوير على قائم برنامج باستخدام البيئية القيم تنمية -

/  2 شمس عين جامعة - البيئية والبحوث الدراسات معهد - ماجستير  الثانوية المرحلة لطلبة

  م 2016

  القديم المصري الفن جداريات من لمختارات الطيور رسوم لحركة والتعبيرية الجمالية القيم -

  م  2004 في مناقشتها تم - الفنية التربية كلية - ماجستير رسالة

 

 دكتوراه رسائل مناقشة

 م 2018 -  الحداثة بعد ما فنون نقد في والديمومة الزوال لثنائية الجمالي التقدير -

 م 2016 – دكتوراه -  الفراغ في التجهيز فن أعمال لتذوق الفينومينولوجي الحضور مفهوم -

 التربية كلية - دكتوراه رسالة - السعودية العربية بالمملكة الصخرية للرسوم الجمالية األبعاد -

  م  2007 - الرياض - الفنية والتربية المنزلي لالقتصاد
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 ا : تحكيم البحوث والدراسات العلمية :تاسع

 2018 –سمير فاروق حسنين  –التشكيلي المعاصر بيداجوجيا الحوار البصري في الفن  -

 2018 – رزق احمد وسيم - المفاهيمي بالرمز ارتباطها مدى و السيمائية -

 -( مسحية دراسة(  دوليا و محليا الفني التذوق تنمية في التشكيلي الفن منصات استخدام -

 2018 – حجازي حسن أحمد ياسمين

نبيل عبد السالم  -كأحد مفاهيم فنون ما بعد الحداثة محو الحد بين الفن والحياة اليومية   -

 2018 -جمعة 

 –هبة عبد المحسن ناجي  –األسس المفاهيمية لفنون المشاركة في ضوء نظرية التلقي  -

2018 

 2018 –هبة عبد المحسن ناجي  –تطور أسلوب السرد في الفنون البصرية  -

 2018 –ي عبد البديع هان –االمكانيات التشكيلية للفراغ في العمل النحتي  -

هاني  -نحت األماكن المفتوحة تطبيقا لتجربة الباحث في أعمال مطار القاهرة الدولي الجديد -

 2018 –عبد البديع 

 –هاني عبد البديع  -رواد عصر النهضة الألول ودورهم في تشكيل أفكار ليونارد دافنشي  -

2018 

 –ان وأسلوبه ) مايكل أنجلو نموذجا ( العالقة بين الفنان وراعيه وأثرة في تشكيل فكر الفن -

 2018 –هاني عبد البديع 

فاعلية التعليم البنائي كأحد استراتيجيات تدريس التربية المدنتية لنشر الوعي بالفنون الحديثة  -

هاني عبد  –والمعاصرة تطبيقا لتجربة جامعة الفيوم بالشتراك مع جامعة ميرالند األمريكية 

 2018 –البديع 

 –عي الثقافي حول الفنون التشكيلية في عصر ما بعد الحداثة هاني عبد البديع تشكيل الو -

2018 

 2018 –العالقة التبادلية بين الفنانين والفنانات في الحركة الفنية المعاصرة هاني عبد البديع  -

 -هاني عبد البديع  -أثرالضوء واستخداماته على التكوينات المجسمة في فنون ما بعد الحداثة  -

2018 

داليا  –القيم الجمالية لتمثال بوذا العمالق بمعبد ليشان في الصين ) دراسة تحليلية وصفية (  -

 2018 -أحمد درويش 

دور التصوير المصري المعاصر في إرساء القيم األخالقية والتربوية واالجتماعية في ضوء  -

 2018 –نهير رمضان  -مقومات الهوية المعاصرة  

نهير  -جمالية لجداريات الحج كفن شعبي بين االستمرار واالندثار المضامين االجتماعية وال -

 2018 –رمضان 

نهير رمضان  -معارض الفن التشكيلي بالفنادق بين تاصيل الهوية وتفضيل العمالء للفندق  -

– 2018 

المزج بين الخط العربي والرموز  البصرية التشكيلية في لوحات البكتوجراف كمدخل إلثراء  -

 2018 –نهير رمضان  - -المعاصر الفن المصري 
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األبعاد التعبيرية والدالالت الرمزية للصورة الفنية عند بيكار بين اللفظ المنطوق والشكل  -

 2018 –نهير رمضان  - -المرسوم 

 –نهير رمضان  -قضايا المرأة كمصدر إلبداع الفنانات في التصوير المصري الحديث  -

2018 

 2017 -نبيل عبد السالم  –ه بتأويل المعنى عند للمتلقي الغموض في االعمال الفنية وعالقت -

 20017 -أماني عادل  –المعاصرة  الفنية األعمال في البيكتوجرام جدلية -

 2017 –رحاب نور  –سياق نقدي لتاريخ فن المرأة والنقد النسائي المعاصر  -

 2017 –رحاب نور  –التباين بين مذهبي التعبيرية التجريدية لفنون الحداثة وما بعد الحداثة  -

رحاب  –المتغيرات العالمية في الفنون البصرية العربية ودورها في تنمية الذوق الجمالي -

 2017 –نور 

 –رؤية أيديولوجية لنقد الفن العربي المعاصر بالشرق األوسط في القرن الواحد والعشرين  -

 2017 –رحاب نور 

ة و ما بعد الحــداثة )دراسة نقدية( رحاب نور تغـــــيير مفهـــوم اإلتزان بين فنـــــون الحـداث -

 2017 –الدين 

 2017 –رحاب نور  –تغير مفهوم الفن المعاصر ومتغيراته في األلفية الجديدة  -

 2017 –رحاب نور  –المعايير الجمالية لفن الفقر كأحد اتجاهات فنون ما بعد الحداثة  -

 2017 –رحاب نور  –والجمهورجماليات عمارة األرت نوفو كعملية اتصال بين الفنان  -

المزج بين جماليات الخط العربي والرموز البصرية التشكيلية في لوحات البكتوجراف  -

كمدخل إلثراء الفن المصري المعاصر )دراسة تحليلية وصفية " لمختارات من اعمال محمد 

 2016 –نهير رمضان عبد الحميد  -طوسون"( 

هانم صبرة  –مع وأداة مشتركة بين الفنون المختلفة الرمز و اللغة  كوسيلة أتصال في المجت -

– 2016 

السمات الفنية والتشكيلية لتمثال َداُوَد لدى فناني القرن الرابع عشر للقرن السابع عشر  -

 2016 –غادة أمين رمضان  -الميالدى )دراسة تحليليه مقارنة( 

أمل محمد  -سكاكيني الجمع بين الطرز الفنية كمدخل لدراسة عمارة وزخارف قصر حبيب ال -

 1016 –حلمي 

داليا احمد  -التأثيرات اليونانية الرومانية على قصر عابدين "دراسة وصفيه تحليليه مقارنه"  -

 2016 –درويش 

استخدام التفكيكية في دراسة الترميز وفك الترميز لتعلم التصوير المعاصر لطالب التربية  -

 2016 –شيماء عبد العظيم  -الفنية 

 2016 -أسماء محمد  - رنة بين الفن والهوية المصرية والفنلنديةدراسة مقا -

 -إشكالية التعددية الثقافية مدخل لقراءة القيم التربوية بين التحول الثقافى والفضاء الحضارى  -

 2016 –محمد يحيى محمد 

أثر تنوع جماليات البيئة فى الفن المصرى القديم كمدخل لتحسين أداء ُطالب ُكلية التربية  -

 2015 - عبيرصبرى يوسف ُغنيم - الفنية فى التذوق الفنى

 2015 –هبة عبد المحسن  –دور األلعاب المتحفية الرقمية في تنمية التذوق الفني  -
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التأثيرات الفنية المتبادلة بين صور المخطوطات القبطية واإلسالمية بمصر) دراسة مقارنة(  -

 2015 –هبة عبد المحسن  -

 2015 –هبة عبد المحسن  –ارع كوسيلة اتصال جماهيري مصادر القيم في فن الش -

أسلوب الكياروسكورو لدى فناني عصر الباروك وأثرة على الفنون التعبيرية )دراسة  -

 2015 –هبة عبد المحسن  –مقارنة( 

هبة عبد  –االتجاهات الفكرية والفنية لمرحلة بعد ما بعد الحداثة كمدخل لنقد وتذوق الفنون  -

 2015 –المحسن 

 2015 –هبة عبد المحسن  –جمالية الفن البصري في عصر ما بعد الحداثة  -

 –المعرض االفتراضي كقاعدة معرفية ونظام اتصال ودورة كمنظور جديد للتذوق الفني  -

 2015 –سمير فاروق 

 2015 –سمير فاروق  – -التذوق التفاعلي ودورةة في تنمية الثقافة البصرية  -

 2015 –سمير فاروق  –ن الجرافيك ودورة في تنمية المجتمع اإلبهار كقيمة جمالية في فنو -

 2015 –سمير فاروق  –تغير مفهوم اللون في أهمال التصوير المعاصر  -

 2015 –سمير فاروق  –النزعة الدادية في أعمال الفن المعاصر  -

 

 في العتماد والجودة عاشرا: مؤتمرات وندوات 

 مشارك محاضر 2012 – الدلم – التربية كلية – التغيير مع اإلنسان يتفاعل كيف -
 2011 – الدلم – التربية كلية - الجودة نطبق كيف -
 مشاركة م2010 – األدبية األقسام التربية كلية -  الثاني والجودة االعتماد ملتقى -

 مشاركة م2010 – األدبية األقسام التربية كلية - األول الجودة و االعتماد ملتقى -

 2010 – الدلم – التربية كلية - التعليمية المؤسسات في الجودة تحقيق في العليا اإلدارة دور -
 مشارك محاضر 2010 – الدلم – التربية كلية - الجودة ضمان معايير -
                                              الهيئة( والتطلعات الواقع( العالي التعليم مؤسسات في اإلدارة جودة ( الثاني الجودة مؤتمر -

 مشاركة  م2009 -الرياض االكاديمي واالعتماد للتطوير الوطنية
 

 في العتماد والجودة: التدريبية الدورات

 مشاركة 2014 – حلوان جامعة – الموضوعية األسئلة وضع مهارات -

 مشاركة  2013 -  حلوان جامعة – الوقت إدارة -

-15- األكاديمي واالعتماد للتطوير الوطنين الهيئة - الناشئة الجامعات في الجودة نظام بناء -

 مشاركة2011 /يناير16

 2011 يناير 13، 12 – األكاديمي االعتماد لبرنامج تمهيدا الذاتية للدراسة والتنفيذ التخطيط -

 مشاركة

 -24 -األكاديمي واالعتماد للتطوير الوطنية الهيئة - البرامجي والتقويم الجودة ضمان -

 مشاركة 2010/ ديسمبر25

 ديسمبر25 -24 -األكاديمي واالعتماد للتطوير الوطنية الهيئة - البرامجي والتقويم الجودة ضمان -

 مشاركة 2010/
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 /1نوفمبر 30األكاديمي واالعتماد للتطوير الوطنية الهيئة-المؤسسي والتقويم الجودة ضمان -

 مشاركة 2010 -ديسمبر

 2010 – نوفمبر 6،7 – األكاديمي واالعتماد للتطوير الوطنية الهيئة – البرامج وتقويم متابعة -

 مشاركة

 مشاركة 2010/ اكتوبر /2-1  الخرج جامعة -العالي التعليم مؤسسات فى االستراتيجي التخطيط -

 مشاركة م2009 /أغسطس– حلوان جامعة - االستراتيجي التخطيط -

 مشاركة م2009 /أغسطس-حلوان جامعة -التعليم في الجودة معايير -

 مشاركة م2009 /أغسطس– حلوان جامعة - المعتمدة الساعات -

 مشاركة م2009/يوليو- حلوان جامعة - الفعال العرض مهارات -

 مشاركة 2009/  يوليو – حلوان جامعة -التنافسية البحثية المشروعات -

 مشاركة  م2005/   يوليو – حلوان جامعة – التقويم مهارات -

 مشاركة م1994 – حلوان جامعة – الجامعي المعلم إعداد -

 

 المؤتمرات العلمية عشر: حدى إ

 ) أمين المؤتمر(ومشاركة تنظيم 2018 إبريل – أكتوبر 6 جامعة -  ثانيال  الدولي أمسيا مؤتمر -

 ) أمين المؤتمر( ومشارك تنظيم 2016 إبريل – أكتوبر 6 جامعة -  األول  الدولي أمسيا مؤتمر -

 تنظيم 2013التربية الفنية الدولي الرابع ) الفنون و التربية في األلفية الثالثة ( مؤتمركلية  -

  بالفن التثقيف بين الفنية التربية تطوير قضايا – الفنية التربية لكلية التاسع العلمي المؤتمرا -

 مشاركة م2006 – حلوان جامعة

 الثقافة وزارة - التشكيلية للفنون المصري المركز - المصري الفطري للفن األول المؤتمر -

 مشاركة  م 2002- أبريل – القاهرة - المصرية

 – حلوان جامعة - العربي الطفل وتنمية الفنية التربية - الفنية التربية لكلية الثامن العلمي لمؤتمر -

 تنظيم ومشاركة  م2002 ابريل – القاهرة

 

 :الندوات والمحاضرات والورش الفنية أثنى عشر:  

 مشارك محاضر  2017 الثقافية اللجنه – الفنون قطاع – التشكيلي الفن نقد -
 مشارك محاضر  2016 – الحديث الفن متحف – والتحديث االنبعاث..... المصري الفن -
 مشارك محاضر  2016 الثقافية اللجنه – الفنون قطاع – التشكيلي الفن نقد في تطبيقات -
 2016 فبراير – الكتاب معرض – الجميله واالفنون اإلسالم -
 مشارك محاضر 2013 -  الجميلة الفنون محبي جمعية – الفن لغة تغير مع النقد لغة تغير -
 2006 -جامعة األمير سلطان  –كلية التصميم الداخلي  –التذوق الفني  -
 2004-الرياض  –جاليري شذا  -تغير المفاهيم الجماية للفن التشكيلي في القرن العشرين  -
 -السعودية  –اإلدارة العامة للنشاطات الثقافية –القيم الجمالية في الفنون الحديثة والمعاصرة  -

2003 
 الثقافة وزارة- التشكيلية للفنون القومي المركز -الشباب لصالون الموازية الدولية الندوة -

    مشارك محاضر   1998 - المصرية
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 : الفنية والمعارض الفنية األنشطة:عشر ثالث   

في  –كلية التربية لالقتصاد المنزلي  –إعداد وتدريس دورة التصوير الزيتي للموهوبات في الفن  -

 2005 –إطار خدمة المجتمع والبيئة 

 – كلية التربية لالقتصاد المنزلي والتربية الفنية -لألطفال إعداد معرض لوحتي والحاسب -

 إعداد وتنظيم  - 2005 - الرياض

 2003  – الرياض – لطالبات كلية التربية لالقتصاد المنزلي والتربية الفنيةإعداد معارض فنية  -

 إعداد وتنظيم 2005 - 2004 –

تنظيم  1996 –اليونيسيف  – تطبيقات في القرى وريف مصر – الورشة الفنية لرسوم األطفال -
 وتطبيق

  

 المهام األكاديمية: أربعة عشر

 سابقا  رئيس قسم النقد والتذوق الفني  -

 العارة والنتداب :عشر  امسخ

 2007 - 2003عارة الي المملكة العربية السعودية : جامعة الرياض للبنات إ -

 جامعة حلوان -نتداب كلية االقتصاد المنزلي إ -

  جامعة حلوان –كلية التربية نتداب إ -

  جامعة عين شمس -نتداب كلية االعالم إ -

   اللجان عضوية: عشر سادس

 2018 العليا الدراسات كنترول عضو -

 2014 الطالب شؤون لجنة عضو -

 2013عضو لجنة الدراسات العليا  -

 2002 البيئة لجنة عضو -

  2014 - 2013 - 2012 العليا الدراسات كنترول عضو -

      2003 وحتى 1999 منذ البكالوريوس مرحلة كنترول عضو -

-                         


