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 كلية التربية الفنية

 السيرة الذاتية

 

 :الشخصيةالبيانات : أوالً 

 ناجىمحمد هبة عبد المحسن على  : باللغة العربية اإلسم 

  اإلسم باللغة االنجليزية :Heba Abd Elmohsen Ali Nagy 

 محافظة الجيزة 11/4/1891: الميالد  حلتاريخ وم 

  مصرية :الجنسية 

 االلكترونى البريد  (E-mail  ):hebanagy2009@yahoo.com 

 بقسم النقد والتذوق الفنى كلية التربية الفنية جامعة  أستاذ مساعد: الوظيفة

 حلوان

 

 : الدرجات العلمية: اً ــــثاني

 األول ) امتيازبتقدير /  2112/  (تربوى)التربية الفنية شعبة :  البكالوريوس

 .(على الدفعة

  عنوان /  2112/  تخصص نقد وتذوق فنىالتربية الفنية : الماجستير

القيم الجمالية والتعبيرية فى وجوه الفيوم وأثرها على األيقونات "الرسالة 

 ."دراسة نقدية –القبطية 

  دكتوراه الفلسفة فى التربية الفنية تخصص نقد وتذوق فنى :الدكتوراه  /

إعداد عروض متحفية تفاعلية لتذوق الفن "عنوان الرسالة /  2111

 . "لمصرى القديم قائمة على برامج الكمبيوترا

 

 :التدرج الوظيفى : اً ـــثثالـ 

 مسمى الوظيفة                          الفترة الزمنية                  

                        2112               معيد 

                2112            مدرس مساعد 

  2111                                  مدرس 

                             2112أستاذ مساعد 
 

 :الخبرات التدريسية  : رابعاً 

 :تتضمن تدريس المقررات التالية

   مرحلة البكالوريوس : 

  كلية التربية الفنية / الفرقة الرابعة / فلسفة الفن الحديث والمعاصر :مقرر /

 .2112/2119للعام الجامعى 
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  للعام / كلية التربية الفنية / الفرقة الثانية / الفن المصرى القديم :مقرر

 .2114/2112الجامعى 

  كلية التربية الفنية/  الفرقة الثالثة تربوى/  فنون قبطية وإسالمية:مقرر  /

 .2112/2112والعام الجامعى  2112/ 2111للعام الجامعى 

  كلية التربية الفنية / الفرقة الثالثة تثقيف بالفن / فنون قبطية وإسالمية :مقرر

 .2114/2112حتى  2112/ 2111لألعوام الجامعية / 

  للعام  / كلية التربية الفنية / الفرقة الثالثة تثقيف بالفن / انثربولوجى :مقرر

 2112/2114الجامعى 

 كلية التربية/ القرقة الثالثة تثقيف بالفن /وسائل اتصال جماهيرى: مقرر 

 . 2112/ 2111للعام الجامعى / الفنية 

 كلية التربية النوعية جامعة / الفرقة األولى( / 1)تاريخ الفن وتذوقه : مقرر

 .2112/2114حتى  2112/ 2111لألعوام الجامعية / القاهره

 كلية التربية النوعية جامعة / الفرقة األولى( / 2)تاريخ الفن وتذوقه : مقرر

 .2112/2114حتى  2112/ 2111ية لألعوام الجامع/ القاهره

 كلية التربية النوعية جامعة / الفرقة الثانية( / 2)تاريخ الفن وتذوقه : مقرر

 .2112/2114حتى  2112/ 2111لألعوام الجامعية / القاهره

 كلية التربية النوعية جامعة / الفرقة الثانية( / 4)تاريخ الفن وتذوقه : مقرر

 .2112/2114حتى  2112/ 2111لألعوام الجامعية / القاهره
 

  مرحلة الدراسات العليا: 

 كلية التربية / ( تكميلىدبلوم ) الفرقة /  تاريخ الفن المصرى المعاصر مقرر

 2112/2112،  2112/ 2111لعام الجامعى ل/  الفنية 

 لعام ل/ كلية التربية الفنية  ( / دبلوم تكميلى) الفرقة / الفن والبيئة: مقرر

  . 2112/ 2112الجامعى 

 ( دبلوم تربية فنية) الفرقة / دراسات فى النقد والتذوق الفنى بالمتاحف: مقرر

  . 2112/ 2114لعام الجامعى ل/ كلية التربية الفنية  / 

 ماجستير )الفرقة / دراسات نقدية فى الفن المصرى المعاصر: مقرر

/ 2112لعام الجامعى ل/ كلية التربية الفنية  /  (تخصص نقد وتذوق فنى

2112 . 
 

 : األبحاث المنشورة:  خامسا

  بالنسبة للمؤتمرات: 

 مؤتمر كلية التربية الفنية الدولى الثالث بعنوان التربية الفنية ومواجهة العنف -1

 ". دور األلعاب المتحفية الرقمية فى تنمية التذوق الفنى" :اسم البحث -
-The role of digital Museum Games in Development of Art Appreciation  

 ( .عربى) لغة البحث /  2112/ مؤتمر علمى دولى  -
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 مؤتمر كلية التربية الفنية الدولى الرابع بعنوان الفنون والتربية فى األلفية الثالثة -2

  ".جماهيرىمصادر القيم فى فن الشارع كوسيلة اتصال ": اسم البحث -

- Sources of values in street art as a means of mass communication 

 ( .عربى) لغة البحث /  2112/ مؤتمر علمى دولى  -

 

 دور الفن والتربية فى التنمية البشريةمؤتمر كلية التربية الفنية الدولى الخامس بعنوان  -3

لمرحلة بعد ما بعد الحداثة كمدخل لنقد وتذوق االتجاهات الفكرية والفنية ": اسم البحث -

 "الفنون

- Intellectual and Artistic Trends of Post-Postmodernism Stage as an Entrance To 

Criticize and Appreciate Arts 
 ( .عربى) لغة البحث /  2114/ مؤتمر علمى دولى  -

 

بعنوان التصميم الجرافيكى بين المهنية  الرابعالدولى العلمى مؤتمر كلية اآلداب  -4

 .، جامعة الزيتونه، األردنوالرسالة

 ".جمالية الفن البصرى فى عصر ما بعد الحداثة": اسم البحث -    
- Aesthetic Of Op Art In Post Modern Era 

 ( .عربى) لغة البحث /  2114/ مؤتمر علمى دولى  -

 

 .السادس تعليم الفنون ومتطلبات التغييرمؤتمر كلية التربية الفنية الدولى  -5

 "التفسير األيقونولوجى لصور السيدة العذراء بالفن قديماً وحديثاً  " اسم البحث -

- Iconological Interpretation of Madonna pictures in Art at Old and modern eras 

 ( .عربى) لغة البحث /  2112/ مؤتمر علمى دولى  -

 

 .التربية الفنية الدولى السابع الفنون وثقافة اإلختالفمؤتمر كلية  -6

  المتغيرات الفكرية والتشكيلية لفن الخزف المصرى فى ضوء فلسفة ما " اسم البحث -

 ".بعد الحداثة

- The intellectual and plastical variables of Egyptian ceramic art in the light of 

postmodernism philosophy 

 ( .عربى) لغة البحث /  2112/ مؤتمر علمى دولى  -

 

المؤتمر الدولى للجمعية اإلقليمية للتربية عن طريق الفن إمسيا، وكونجرس اإلنسيا  -7

أكتوبر بعنوان التربية والفنون آفاق  2الدولى الثالث، والمؤتمر الرابع لكلية التربية جامعة 

 .2121للتنمية 

 "السرد فى الفنون البصريةتطور أساليب " :اسم البحث -
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- The Development Of  Narrative Methods In Visual Arts 

 ( .عربى) لغة البحث /  2119/ مؤتمر علمى دولى  -

 

المؤتمر الدولى للجمعية اإلقليمية للتربية عن طريق الفن إمسيا، وكونجرس اإلنسيا  -8 

أكتوبر بعنوان التربية والفنون آفاق  2جامعة الدولى الثالث، والمؤتمر الرابع لكلية التربية 

 .2121للتنمية 

 "األسس المفاهيمية لفنون المشاركة فى ضوء نظرية التلقى " :اسم البحث -    
- The conceptual foundations of participatory arts in light of the theory of reception 

 ( .عربى) لغة البحث /  2119/ مؤتمر علمى دولى  -

 

  العلميةبالنسبة للمجالت: 

  .بحوث فى التربية الفنية والفنون -1

التأثيرات الفنية المتبادلة بين صور المخطوطات القبطية واإلسالمية " :اسم البحث  -

 .دراسة نقدية مقارنة "بمصر
-Mutual Artistic Influences between the Coptic and Islamic Manuscripts in Egypt 

 . (عربى ) لغة البحث /  2112/ مجلة علمية محلية  -

 

 . بحوث فى التربية الفنية والفنون -2

أسلوب الكياروسكورو لدى فنانى عصر الباروك وأثره على الفنون ": اسم البحث  -

 ".التعبيرية
- Chiaroscuro Style by the Baroque Artists  and its Impact on expressional arts  

 ( .عربى ) لغة البحث /  2112/ علمية محلية مجلة  -

 

 . بحوث فى التربية الفنية والفنون -2

 ".جمالية القبح فى فن الجروتيسك": اسم البحث  -
- AESTHETICS OF UGLINESS IN THE ART OF GROTESQUE 

 ( .عربى ) لغة البحث /  2112/ مجلة علمية محلية  -

 

 : األبحاث الغير منشورة:  سادسا
 

 . 2111، مسابقة النقد الفنى، قطاع الفنون التشكيلية، 22صالون الشباب  -1

 ".لفن مرآه لثورات الشعوب عبر التاريخا": اسم البحث  -
 

مؤتمر حضارة الفيوم أيقونة التراث المصرى، مركز الدراسات القبطية بمكتبة  -2

 .اإلسكندرية ودير األنبا أبرام بالفيوم
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التعبيرية للوجوه الشخصية فى فنون العصرين اإلغريقى السمات ": اسم البحث -

 ."الرومانى والقبطى بمصر

 ( .عربى) لغة البحث /  2114/ مؤتمر علمى محلى  -
 

، بطريركية األقباط "تطلعات مستقبلية –الدراسات القبطية " الدولى مؤتمرال -2

 .األرثوذكس، معهد الدراسات القبطية

-13والتعبيرية فى منمنمات المخطوطات القبطية ق الدالالت الرمزية ": اسم البحث -

 ".كمدخل للتذوق الفنى 11ق

 ( .عربى) لغة البحث /  2114/ مؤتمر علمى دولى  -

 

 :وورش العمل  الدورات التدريبية:  سابعا

 

ضمن دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة  اإلرشاد األكاديمىدورة  -

 .2119حلوان 

ضمن دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان  النشر العلمىدورة  -

2119. 

المعايير الدولية لنشر المقاالت فى المجالت الدولية ذات معامل التأثير ورشة عمل  -

 .2112أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، المركز القومى للبحوث  المرتفع 

 .2112ية التربية الفنية كل كتابة البحوث العلمية والنشر الدولىورشة عمل  -
 

ضمن دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة  التخطيط اإلستراتيجىدورة  -

 .2112حلوان 

ضمن دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة  استخدام التكنولوجيا فى التدريسدورة  -

 .2112التدريس بجامعة حلوان 

ضمن دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  إدراة الوقت واالجتماعاتدورة  -

 .2112بجامعة حلوان 

ضمن دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان  العرض الفعالدورة  -

2112. 

ضمن دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  تنظيم المؤتمرات العلميةدورة  -

 .2112بجامعة حلوان 

ضمن دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة  آداب وسلوكيات المهنةدورة  -

 .2112حلوان 

 . 2112 كلية التربية الفنية  بنوك األسئلةإعداد دورة  -

 .2111 كلية التربية الفنية توصيف مقررات مرحلة الدراسات العلياورش عمل بعنوان  -

ضمن دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة  إدارة الفريق البحثىدورة  -

 .2111حلوان 



2 

 

ضمن دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس نظم االمتحانات وتقويم الطالب دورة  -

 .2111بجامعة حلوان 

ضمن دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة  التخطيط االستراتيجىدورة  -

 .2111حلوان 

ضمن دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان  ىالنشر العلمدورة  -

2111. 

ضمن دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة  استخدام التكنولوجيا فى التدريسدورة  -

 .2111التدريس بجامعة حلوان 

ضمن دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  مشروعات البحوث التنافسيةدورة  -

 .2111بجامعة حلوان 

 .2112، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، ICTPدورة  -

 

 :العلمية المهمات :  ثامنا

 2112/ 2111لألعوام الجامعية / بكلية التربية النوعية جامعة القاهره عضو منتدب -

 .2112/2114حتى 

 

 :المعارض الفنية الخاصة والجماعية :  تاسعا

 .عبد المنعم الصاوىمعرض أساتذة وطلبة كلية التربية الفنية، بساقية : 2114 -

المقام ألعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الفنية، صالة " رؤى فنية"معرض : 2112 -

 .الفنون التشكيلية، األوبرا

 .المعرض السابع والعشرون للفنون التشكيلية، جامعة حلوان: 2112 -

المعرض الفنى لطالب شعبة األشغال الفنية، ضمن فاعليات المؤتمر العلمى : 2112 -

 .الثامن لكلية التربية الفنية

 .المعرض السادس والعشرون للفنون التشكيلية، جامعة حلوان: 2111 -
 

 :اإلشراف على الرسائل العلمية:  عاشرا

 :رسائل تمت مناقشتها -أ
 

التفكيكية كمدخل لرؤية العمق الفراغى فى الفن المصرى ": رسالة ماجستير بعنوان -1

للباحثة هدير محمد نبيل،  ،"دى طالب كلية التربية الفنيةالقديم لتنمية التذوق الفنى ل

 2114كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، 

مفهوم التلقائية كقيمة جمالية فى رسوم مقابر العمال ": رسالة ماجستير بعنوان -2

كلية التربية الفنية، جامعة  للباحثة رغده أحمد محمد، ،"بدير المدينة، دراسة نقدية

 .2114حلوان، 
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المخطوطات " منمنمات"الدالالت الرمزية والتعبيرية فى ": رسالة ماجستير بعنوان -2

كلية التربية الفنية،  ،إيرينى إيلياللباحثة  ،"كمدخل للتذوق الفنى 11ق-13القبطية ق

 .2112، جامعة حلوان

 للفن والرمزية التعبيرية السمات على األساطير أثر": رسالة ماجستير بعنوان -4

ية التربية الفنية، جامعة حلوان، ، كلسارة محمد الصادقللباحثة  ،"والهندى الصينى

2112. 

 مفهوم اإلتاحة ودورها فى فاعلية التذوق للفنون المعاصرة"رسالة دكتوراه بعنوان  -2

 .2112، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان للباحثة فاطمة سامى أبو اليزيد، ،"

مفهوم التناص فى تشكيل الرؤية الجمالية للفنان العراقى "رسالة دكتوراه بعنوان  -2

 .كلية التربية الفنية، جامعة حلوان ، للباحث طالب سلطان حمزة،"الحديث

فى دراسة استخدام التقنيات الحديثة فى العرض المتح"رسالة ماجستير بعنوان  -2

، "للحفاظ على المجموعات األثرية المتحفية تطبيقا على أحد المتاحف المختاره

 .للباحث أحمد رشدى عمر عمر السخرى، كلية اآلثار، جامعه الفيوم

 

 :رسائل تحت اإلشراف -ب

استمرارية القيم الجمالية لأليقونة القبطية فى الفن ": رسالة ماجستير بعنوان -1

 ،عبد العزيز سوزان فتحىللباحثة  ،"فى تنمية التذوق الفنىالمصرى الحديث ودورها 

 .كلية التربية الفنية، جامعة حلوان

التفسير الداللى لموضوع الصيد فى الفن المصرى القديم "رسالة ماجستير بعنوان  -2

 .كلية التربية الفنية، جامعة حلوانللباحثة سماء أحمد السيد مصطفى، ، "(دراسة نقدية)

منهج النقد الشكلى لتنمية القدرة النقدية فى ضوء مفهوم "رسالة ماجستير بعنوان  -2

كلية التربية للباحثة أمل جمال فتحى، ، "(دراسة تجريبية)التجريد فى الفن الحديث 

 .الفنية، جامعة حلوان

التفسير الداللى لموضوع الصيد فى الفن المصرى القديم "رسالة ماجستير بعنوان  -4

 .كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، للباحثة سماء أحمد السيد مصطفى، ("ة نقديةدراس)

الترميز وإعادة قراءة الموروث الشعبى المصرى فى "رسالة ماجستير بعنوان  -2

كلية التربية الفنية، جامعة ، آالء شريف شحاته عيسى، للباحثة "فنون ما بعد الحداثة

 .حلوان

 

 :ومناقشة الرسائل العلميةتحكيم : إحدى عشر

القيم الجمالية ألساليب الفنانين المستشرقين فى مصر ": رسالة ماجستير بعنوان -1

، للباحثة فاطمة هندى عبد ("دراسة نقدية)خالل النصف األول من القرن التاسع عشر 

 .2112، كلية التربية الفنية، جامعة حلوانالفتاح هندى، 

 

 :الجوائز:  عشر اثنى

 .2112/2112الترشح لجائزة أحسن الرسائل العلمية بجامعة حلوان للعام الجامعى  -
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قطاع الفنون  -22صالون الشباب /  2111/  بحث فائز بالجائزة األولى/  جائزة النقد الفنى -

 . التشكيلية

 .فى مجالى الخزف واألشغال الفنية/ 2112/جامعة حلوان  جائزة الرواد بكلية التربية الفنية -

 .المعرض السابع والعشرون للفنون التشكيلية، جامعة حلوان/ 2112/الجائزة األولى -

 .المعرض السادس والعشرون للفنون التشكيلية، جامعة حلوان /2111/الجائزة التشجيعية -

 :المهارات واألنشطة الخاصة والخبرات :  عشر ثالثة
 

مرحلة الماجستير، طالب الدراسات العليا، كلية التربية الفنية، جامعة ل اإلرشاد األكاديمى -

 . حلوان

 .الريادة العلمية لطالب مرحلة البكالوريوس، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان -

 .متحانات فى سير الدراسات العليا، كلية التربية الفنية، جامعة حلوانأعمال االالمشاركة فى  -

وأعمال الجودة الخاصة بقسم النقد والتذوق الفنى بكلية التربية الفنية  توصيف المقررات -

 .جامعة حلوان

عضو لجنة شئون التعليم والطالب بكلية التربية الفنية، جامعة حلوان للعام الجامعى  -

2112/2119 

( فةوزارة الثقا)للعاملين بقطاع الفنون التشكيلية تدريبية دورات  إعداد وتدريسالمساهمة فى  -

 .من قبل إدارة التنظيم والتدريب بالقطاع

 2112، "التآريخ الفنى للوحات": دورة بعنوان. 

 2112 ،"االتصال الفعال فى المتاحف االفتراضية:"دورة بعنوان. 

 (المصرية الفنون جماليات)العصور  عبر المصرية الفنون تاريخ": دورة بعنوان"، 
2112. 

، متحف زكريا الخنانى، وزارة الثقافة، القاهره، "المصرى الفن القبطى: "إلقاء ندوة بعنوان -
2112. 

، متحف "استلهام التراث القبطى فى الفن المصرى الحديث والمعاصر: "إلقاء ندوة بعنوان -
 .2112زكريا الخنانى، وزارة الثقافة، القاهره، 

 

 

 

 

 

 


