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 لسيرة الذاتية  ا  
 عبير صبرى يوسف غنيم  :    االسم

 الق اهرة  م1971 :  الميالد
 ةصريم  :  الجنسية

 ph_ abeer_ 2009@yahoo.com البريد االلكتروني:
 العضوية:

  .عضو بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان               
  :العلميةالمؤهالت  

القيم الجمالية  بعنوان "  –تخصص النقد والتذوق الفنى-ربية الفنيةى التدكتوراة الف لسفة ف  -  م2007
كلية التربية   .للتذوق الفني" مدخللمختارات من ُطرز الخط العربى فى الفنون االسالمية ك

 جامعة حلوان  –الفنية  
تين  القيم الفنية فى المنمنمات االسالمية فى المدرسبعنوان "    الفنية بحثماجستير التربية     -  م2001

 جامعة حلوان.   –كلية التربية الفنية   العربية والف ارسية " دراسة مق ارنة "
 .الشرف  مع مرتبةبتقدير جيد جدا   –جامعة حلوان    –بكالوريوس التربية الفنية    -  م1994

 :  التدرج الوظيفي 
 جامعة حلوان.  –التربية الفنية    الفني كليةمدرس بقسم النقد والتذوق    -  م2007

  .جامعة حلوان  –التربية الفنية    الفني كليةمدرس مساعد بقسم النقد والتذوق    -  م2001 
  –كلية التربية الفنية  تاريخ الفن  تخصص )قسم علوم التربية حالياً(  الفنيةالثق افة  معيد بقسم    -  م1994

 جامعة حلوان. 
 : بمرحلة البكالوريوس الق ائم بتدريسهاالمقررات  

  .جامعة حلوان  –بكلية التربية الفنية    لفرقة الخامسة مرحلة البكالوريوسا  -لفن في وسائل االعالما -

 جامعة حلوان  –الفرقة الخامسة مرحلة البكالوريوس بكلية التربية الفنية    -فنون تعبيرية -
  .جامعة حلوان  -كلية التربية الفنية   -مرحلة البكالوريوس    الثالثةالفرقة    -والبيئةلفن  ا -

 . جامعة حلوان  -كلية التربية الفنية   -الفرقة الثالثة مرحلة البكالوريوس    -ون قبطىة واسالمىةفن -

جامعة    -كلية التربية الفنية   -الفرقة الثالثة مرحلة البكالوريوس    -وسائل اإلتصال الجماهيرى   -
 حلوان.

  -  كلية التربية الفنية -الفرقة الثالثة مرحلة البكالوريوس    -أخالقيات المهنة    حقوق اإلنسان و   -
 جامعة حلوان. 

  جامعة حلوان.  -كلية التربية الفنية   -مرحلة البكالوريوسالفرقة الثانية    –القديم    المصريالفن   -

 جامعة حلوان  -كلية التربية الفنية   -لتربية الميدانية الفرقة الخامسة مرحلة البكالوريوسا -

 جامعة حلوان  -كلية التربية الفنية   -سالتربية الميدانية الفرقة الرابعة مرحلة البكالوريو   -           

 المقررات الق ائم بتدريسها بمرحلة الدراسات العُليا:  

 .  مرحلة الدبلوم التكميلى–الفن والبيئة   -



 2 

 :  اإلشراف على الرسائل العلمية
 رسائل الماجيستير:

 تحت اإلشرافرسائل الماجيستير   
ى الشعبى فى التصوير المصرى  للتعبير عن الحديد للكشف عن القيم الجمالية  النفد الج -

  الحديث والُمعاصر .

 الدالالت الرمزية فى الفنون القبائلية لبدو سيناء كمدخل للتذوق الفنى . -

 رسائل ماجيستير تم  مُناقشتها             

دور الترميم وصيانة األثار المعمارية فى الحف اظ على القيم الجمالية والسمات الفنية للطُرز   -
 اإلسالمية كمدخل ُمقترح للتذوق الفنى.

  :حصل عليها  التيالدورات  
  .بجامعة حلوانFLDP  والقياداتمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس    إطار  دورات في -
 والجودة.منظمة من خالل اللجنة القومية لالعتماد  في الجودة واالعتماد ال  ةدور  -

 منحة من رئاسة مجلس الوزراءPHOTOSHOPدورة في برنامج   -

 .رئاسة مجلس الوزراءنحة من  مINTRODUCTION AND WINDOWS XPفي برنامج  ورة  د   -
 0الدولية    ICDLدورة   -

 الدولية.   ICDL  المعادلة لبجامعة حلوان   ICTPدورة   -

 .بجامعة حلوان اعداد المعلمدورة   -
 :وأنشطة  أعمال

 ورش العمل:
كلية التربية   -للفرقة الثالثة "  ابداعات من الفن المصرى القديم   "الفنية    ورشال  علىالمشرف   -

 م2009حلوان  جامعة    -الفنية

كلية التربية   -" للفرقة الخامسةالتصوير الفوتوغرافى و البرفورمانس    "الفنية  ورش  الالمشرف على   -
   م 2008ة حلوان  الفنية جامع

  م2008كلية التربية الفنية جامعة حلوان   -الثالثة" للفرقة  الفن والبيئةالمشرف على الورش الفنية "   -
كلية التربية الفنية جامعة حلوان   -الثالثةللفرقة  اإلعداد للمعرض الُمؤقت"   الفنية "  ةرشو المشرف على  

 م 2013

كلية التربية الفنية جامعة   -للفرقة الخامسة-صرىالمشرف على الورش الفنية بمدرسة المتحف الم   -
   م2010-م2009-م2008-م2007حلوان  

 اعداد ورش عمل بدار األوبرا المصرية لتدريب العاملين بقطاع الفنون التشكيلية بعنوان : -

 .  تنمية القُدرة على التذوق الفنى

" اإلبداع فى التصوير  لية بعنوان  ُمحاضر بدار األوبرا المصرية لتدريب العاملين بقطاع الفنون التشكي -
 اإلسالمى . 

 الزيارات الميدانية
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كلية التربية الفنية جامعة حلوان   -الثالثةللفرقة  -  ألثار مصر اإلسالميةلزيارات الميدانية  ل  الُمحاضر -
 م2015/م2007

ية جامعة حلوان  كلية التربية الفن -الثالثةللفرقة  -للُمتحف المصرى القديم  الميدانية  الُمحاضر للزيارات   -
 م2008/م2007

كلية   -الثالثةللفرقة     بدار اأُلوبرا المصريةلُمتحف الفن المصرى الحديث  الميدانية  الُمحاضر للزيارات   -
 م2015/م2007التربية الفنية جامعة حلوان  

 جامعة حلوان.  -ضمان الجودة بكلية التربية الفنية  وحدةعضوب -
 ل كلية التربية الفنية  كنترو  -االمتحانات    في أعمالالمشاركة   -

 امتحانات كلية التربية الفنية  المشاركة في أعمال سير -

 (2013 -2012/  م2011-م2010م / 2009-م 2008)  ة التعليم وشئون الطالببلجنعضو   -

 2011عضو بلجنة شكاوى الطالب عام   -

  
 


